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 اململكة األردنية الهاشمية
 رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)2009/12/5295( 

أعدت دائرة املكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف األولية  

  يتحمل املؤلف كامل املسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعد هذا
  .دائرة املكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرىاملصنف رأي 

 



  
  الشــكر والـتـقـدير

أوالً الشكر الذي ما بعده شكر هلل سبحانه وتعاىل، والحمدهلل والصالة والسـالم عـىل سـيد الخلـق 

عليه وسلم ، وعىل آله وصحبه واتباعه ، الذي وفقني وأعانني  الـلـهوصىل  سيدنا محّمد خاتم أنبيائه 

    . عىل سري وإنجاز هذا البحث حتى نهايته 

  … وأما بعد 

كليـة الرتبيـة حنتـوب  –ال يسعني إال أن أتقدم بشكري وعميق امتناين أوالً إىل جامعة الجزيـرة 

ف الفاضل األسـتاذ الـدكتور إبـراهيم  محّمـد وإىل كل عضو هيئة تدريس ،  الشكر والتقدير إىل املرش 

الصويف بكلية الرتبية بجامعـة عبدهللا نور، ثم الشكر والتقدير إىل املرشف الثاين األستاذ الدكتور محّمد 

  .صنعاء 

وجه شكري وامتناين ووفايئ وتقـديري لألسـتاذ الـدكتور مهيـوب أنعـم األخ والصـديق الفاضـل أ 

من وقته الكثري ، والذي كان يرد عىل جميع استفسارايت والذي قدم  صاحب القلب الكبري الذي منحني

  .يل كل العون واملساعدة والتوجيه فيام يتعلق بالجوانب اإلحصائية والقياسية لهذا البحث 

الشكر والتقدير إىل األستاذ الدكتور عبد عـيل الجسـامين العـامل والخبـري واملرجـع يف مجـال علـم 

  .نفس ، والذي نعتربه النهر الغزير الذي ال ينضب وال يبخل عن أبناءه يف أبدأ املشورة والنصح ال

وكلمة شكر وثناء لجميع الدكاترة الخرباء الذين استـعان بهم الباحث الذين قـاموا بتحكـيم أداة 

  .     البحث ويف بعض إجراءاته 

م يف تقديم أيـة مسـاعدة أو عـون إلنجـاز وأشكر كل من بذل جهداً صادقاً وتعاوناً مخلصاً وأسه

إىل هؤالء جميعا وافر الشكر واالمتنان وأعتذر ملن فاتني أن أذكر أسمه سهواً ال جحـوداً . هذا البحث 

                         .  

أصل هذا الكتاب ، كام يتضح مـن الشـكر والتقـدير هـو رسـالة علميـة أجيـزت للـدكتوراه مـن 

  .ة الجزيرة جمهورية السودان جامع



  

  ....ويل التوفيق  و الـلـه





  
  

  

  اإلهــداء

  

  حبـا واعتـزازأ. . . إىل وطني اليمـن الحـبيب 

  

  

  إلـــى بنــاتــي أفــنـــان و آالء

  وامآين ة ورابـعـــةوآي

  وأوالدي يحيى ومحمد

  

  

  حبـاً واعـتزازاً وتقـديـراً 

  
  

  :الباحث                                     
  صالح الدين أحمد الجامعي                                       
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 :مقـدمـة

يّعد شباب الجامعـة يف أي مجتمـع هـم قـادة املجتمـع يف املسـتقبل املنظـور وعلـيهم سـيقع 

العبء الكبري يف تطوير املجتمع وتقدمه يف مختلف املجـاالت وهـم مـن أهـم الفئـات االجتامعيـة 

تغريات االجتامعية التي تصاحب تلك النشاطات وتشـكل قـيمهم تأثريا وتأثرا بالتنمية والتحديث وال

واتجاهاتهم التي اكتسبوها خالل التنشئة االجتامعية يف مختلـف مراحـل حيـاتهم حيـث ميـر الفـرد 

مبراحل منائية هامة ومتتابعة من النمو والتطور ذلك ما ظهر جليا يف نظرية  أر يكسـون عـن النمـو 

ل مرحلــة نفســية اجتامعيــة تتصــف بأزمــة معينــة يف العالقــات مؤكــدا أن كــ ،النفيســ االجتامعــي

عىل مراحـل التطـور املختلفـة تسـميات مـن  )م1963(الشخصية االجتامعية وقد أطلق أر يكسون، 

ـاع حيـث تتميـز كـل مرحلـة  واقع األزمة الخاصة بكل مرحلـة ونـوع الحـل الـذي ينتهـي إليـه الرص

د إىل املراحـل التاليـة ووجـود هـذا التحـدي لإلنجـاز ال بإنجازات البد أن تتخطاه قبل أن ينتقل الفر 

ولكنـه يعنـي أن هـذا اإلنجـاز يأخـذ  ،يعني غياب التحديات التالية والسابقة متامـا يف ذات الوقـت

 ،شعالن(وانه كلام كان اكتامله تاماً كلام كان التفرغ لإلنجاز التايل اكرث  ،مكان الصدارة بالنسبة لغريه

   .)9ص: م1985

 Identityحني جعل مـن أزمـة الهويـة  ،كان عىل صواب )Erikson  E أر يكسون(أن لذلك ف

Crisis  مفتاحاً لفهم نفسية الشباب املراهق ؛ حيث تعتمد نظريته عىل  فكرة محورية هـي تطـور

 .وفهمه الواضح لـدوره ،وهو يعني موقف الفرد الواضح تجاه العامل ،هوية األنا كنقيض لتشتت األنا

وتنتج االزمات واملشكالت يف كل مرحلة عن  ،ون مثانية مراحل تغطي النمو االجتامعيوحدد أريكس

عـزة  ،غـانم( ،ويجب أن تقابل بالحلول حتى ينمو الشخص نفسـياً واجتامعيـاً  ،الضغوط االجتامعية

  .)29 – 28: ص،م1998 ،محّمد

؛ حيـث الفجـوة بـني  ويف عامل رسيع التغـري اجتامعيـاً  ،وهو يرى أن ذلك أمراً يف غاية الصعوبة

الناتج عن عدم القـدرة عـىل  ،ويكون االغرتاب تشتت األنا .األجيال تجعل أدوارهم املتوقعة مختلفة

ص  :م1985 ،عـادل ،األشـول(وموقـف الفـرد منـه  ،صياغة وتطوير وجهة نظر متامسكة نحو العامل

38(.  
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واالزدواجيـة يف الحيـاة  ،هلعدم وضـوح الرؤيـة أمامـ ،الشباب العريب يعاين من االغرتاب الحاد

وجميع املجاالت التي تسهم يف تكوين شخصـية الشـاب  ،التي يعيشها ؛ االزدواج يف القدوة والرتبية

  .العريب ونسيجه الفكري

عـن اإلنسـان ) شـيللر(وهناك صيغة أخرى الغرتاب الشـباب نجـدها لـدى الفيلسـوف االملـاين 

الوسيلة عن الغاية، والجهد عن العائد، وهذا يحدث املمزق الذي أنفصلت لديه املتعة عن العمل، و 

ــا  ــن مظاهره ــه، وم ــيش في ــذي يع ــع ال ــتامء للمجتم ــدم اإلن ــان بع ــعر اإلنس ــني يش ــارة (ح تج

العمالت،السمرسة وتجارة العقارات،ويصبح األثرياء من غرياملنتجني والذين يتميزون بـاالقرتاب مـن 

وهذا شكل من الفوىض األخالقية املوجود  ،)مالسلطة والتحايل عىل البنوك لعقد صفقات مربحة له

  ). 17 -15ص :م،مجلة سطور1999رمضان بسطاوييس(يف داخل املجتمع 

ومحاربة أشكال االقتصاد غـري  –ربط الجهد بالعائد " والحل هنا برآي املتواضع يأيت من خالل 

نسـان أن يحقـق حريتـه حتى ميكن لإل  ،واملصالحة بني الجانب الغريزي والعقيل يف اإلنسان –املنتج 

   .ويصل إىل التغلب عىل وحدته املمزقة ،ومتاسكه

يتلقى الشـاب أنواعـاً مـن القـيم واآلراء املتناقضـة  ،وهي أهم املؤسسات الرتبوية ،يف املدرسة

وتغدو عملية الرتبيـة والتعلـيم  ،ويجد مربني ومعلمني مختلفني يف الفكر واملنهج والسلوك ،املتنافرة

ألنه يسـمع أفكـاراً  ،وتتجمع حصيلتها يف ذهن الشباب ،ة عن رصاع بني البناء والهدموالتثقيف عبار 

فهو يسمع يف املؤسسـات التعليميـة عـن األخـالق والفضـيلة ورضورة . متناقضة وسلوكيات مختلفة

 ،ويف الجانب اآلخر يسمع عن الحرية والحياة العرصـية .وخطورة الخروج عىل قانونهام ،التقيد بهام

   .وعن خطورة الكبت والقيد والقوقعة والتكلس يف حأمة التقاليد ،التحيل بهام ورضورة

 ،ورضورة قيــام املجتمــع عــىل دعامئــه ،يســمع الشــباب العــريب عــن الــدين وحقائقــه وقيمــه

[ ويف املقابـل يسـمع عـن العلامنيـة  .وقدرتـه عـىل حـل كـل مشـاكل الحيـاة ،واالستعانة مبناهجـه

Secularism  [وكيـف أنهـا نسـخت العقائـد ،ن الرجعية ورضرها والنهضة العلميةالتي تتحدث ع، 

وعن رضورة تحرير الفكر من أرس اإلميـان بالغيبيات،واالسـتعانة بـالفكر املـادي لحـل كـل مشـكلة 

  . وتحرير كل أرض
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 ،يف الشارع الذي يسري فيه .إن الشاب العريب يلمس ويعيش هذا التناقض الخطري أينام يذهب

محمـد  ،البـويض(أو التلفاز الذي يشـاهده   ،أو يف املجالت التي يطالعها ،لذي يقرؤهأو يف الكتاب ا

  ). 6: ص ،م1992 ،ورد يف الجرموزي ،39 – 37ص: 1986 رمضان،

 ،إىل مسكننا وملبسـنا ،حيث يقول لننظر إىل طعامنا ورشابنا )الطيب ،الصالح(يؤكد هذا الرأي 

سوف نجد أن الرموز التـي تعـرب عـن ذاتهـا ،وصحفنا ،زيزناتناوإىل إذاعتـنا وتلف ،إىل شوارعنا ومدننا

   :هي خليط من أشياء متنافرة

املجلـة العربيـة تبـدأ  .وينتهـي بفـيلم أمـرييك ،الربنامج التلفزيوين يبدأ بـالقرآن الكـريم       

وصفحات عـن أخـر رصاعـات املوضـة واألزيـاء يف بـاريس  ،ثم صفحات عن الدين ،باألخبار املحلية

ويف  ،ومـن مظـاهر التنـاقض سـامع أصـوات املـؤذنني إىل جانـب موسـيقى ورقصـات الجـاز .دنولن

إعالنات الصحف والجرائد اليومية نجد التهاين والتربيكـات ويف نفـس الصـفحة أو الصـفحة املقابلـة 

يف حني يقلد الناس املسلسالت التلفزيونية  )روسو(ومن االغرتاب التي يشري إليها  ،التعازي واملؤاساة

فيصـبحوا تـابعني ملفهـوم الحيـاة  ،مبـا يسـاهم يف اغـرتابهم وانفصـالهم عـن ذواتهـم ،إنتاج حياتهم

واإلنسان هنا يغرتب حني يتمثـل هـذه الصـورة  ،وصورتها التي تروج لها أجهزة اإلتصال املؤسساتية

   .)17 -15ص :مجلة سطور ،م1999 ،رمضان بسطاوييس(ويصبح تابعاً لها 

وإىل  ،اإلدمـان ،بالشباب إىل االغرتاب والضـياع الـذي يقـودهم إىل امليوعـة هذه األجواء تؤدي

والعجـز  ،املغاالة يف الدين، ويف كل يشء، ألنه يعاين من الهموم واألحزان والقلق الـدائم، والالمبـاالة

هو نتيجة ما يجدونـه مـن  ،إن ما يتعرض له الشباب العريب من رصاع حضاري ،عن تحمل املسئولية

بني أساليب الحياة والتفكري والقيم الجديدة السائدة يف املجتمعات العربية واإلسـالمية مـن تعارض 

وما يرد إليهم من الغرب من أساليب الحياة والتفكـري والقـيم التـي أفرزتهـا الحيـاة الثقافيـة  ،جهة

  .)24ص  :م 1990محمد عثامن،  ،نجايت(الحديثة للمجتمعات الصناعية من جهة أخرى   

كاإلحبـاط واسـتمرار الحرمـان  ،ناشئ عن مظاهر عديـدة ،بح كّل من الالمباالة والرفضقد يص

  " والحياة بفكرة الهجرة كفكرة ،بحيث يؤدي ذلك إىل ضعف االنتامء
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ليلـة، عـيل، (وتعني هذه الفكرة أن يعيش الشباب بعقلية املهاجر داخل حدود الوطن  ."سياسية   

  .)14: ص ،140م، العدد 1990عريب، ورد يف مجلة املستقبل ال،3:م،ص 1990

  ):م1990أبوعمود(هناك ثالث تفسريات لضياع الشباب العريب واغرتابه كام ورد عند 

يـؤدي حـتامً إىل اإلحبـاط  ،مبعنى أن اتساع هـذه الفجـوة ،الفجوة بني األمل والواقع .1

خصوصـاً إذا مـا أحسـوا أن هـذه الفجـوة  ،وزيادة الشحنات العدوانية لدى الشـباب

فيصبحون مهيئـني للبحـث  ،جع إىل النظام االقتصادي والسيايس واالجتامعي القائمتر 

  .عن بديل

إذا مـا  ،ويف هذه الحالة يتحول اإلحباط إىل سلوك عدواين ،اختالف العدالة التوزيعية .2

أم ممـن هـم  ،سواء أكانوا من املتسـاوين معهـم ،تراءى لهم أن اآلخرين من أقرانهم

   .ىل نصيب أعىل من الرثوة واملكانة االجتامعيةيحصلون ع ،أقل إنجازاً 

مبعنى أن الشباب يتوقعون أال تسؤ حـالتهم بيـنام تتحسـن أحـوال  ،الحرمان النسبي .3

وهـو مـا  ،فـإذا مـا حـدث العكـس ،دومنا سبب مرشـوع ،اآلخرين يف املجتمع  نفسه

ومعـه االحسـاس  ،فـان هـذا االحسـاس بالحرمـان ،حدث بالفعل يف املجتمـع العـريب

فريفضون النظام القائم ويتحدونـه ويحـاولون اقتالعـه  ،بالظلم يولدان غضباً وسخطاً 

  .)14: ص ،140م، العدد 1990ورد يف مجلة املستقبل العريب، (ولو بالعنف
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  :يتبني مام سبق أن املغرتب يتضمن مالمح منها

 وينقذه من الضياع ،يرشد مسريته يف الحياة ،عدم وجود هدف.  

  االجتامعية ضعف يف معايريه)Collestive Norms(،  وتهلهل يف قيمه ؛ األمـر الـذي

وبينـه وبـني مجتمعـه مـن  ،يجعله عاجزاً عن أقامة حوار بينه وبني نفسه من جانب

  .جانب آخر،فتكون النتيجة العزلة النفسية والعزلة االجتامعية

 وعدم وجود معنى لها ،النظرة إىل الحياة نظرة عبثية.  

 مـام يجعلـه يشـعر  ،ويعامـل عـىل هـذا األسـاس… ن إنسانيته شعوره بأنه مجرد م

  .بعدم األمان واالطمئنان

 مترده ورفضه ألية التزامات يضعها املجتمع، ويعمل عىل مقاومتها بكل السبل .  

 وعـدم اكرتاثـه  ،بسبب اهتـزاز القـيم ،أو للوطن ،فقدان األنتامء سواء لعقيدة دينيه

  .بها

 ومن اجلها ميكـن  ،حت بالنسبة له غاية وليست وسيلةالتي أصب ،التهافت عىل املادة

  .أن يفعل أى يشء يفسد الحياة

لعل تحدث موضوع البحث عـن االغـرتاب والتوافـق النفيسـ االجتامعـي تّعـد  مـن انـه اكـرب 

التحديات التي يجابهها الفرد والتي تتسم بأتساع مساحتها السيكولوجية وثقـل أعبائهـا االجتامعيـة 

بالنسبة  للشباب الجـامعي والـذين  يخوضـون تحـديات تفرضـها مرحلـة طبيعـة  والنفسية خاصة 

ـاع هـذه املرحلـة الكثـري مـن  الدراسة الجامعية وقد يرتتـب عـىل   مواجهـة الشـباب الجـامعي لرص

  .لري نر )Learner, 1980:49(  املشكالت النفسـية واالجتامعية 

داداً لالغرتاب مبقارنتهم بغري الدارسني من   نفس العمـر وتـزداد يّعد طالب الجامعة أكرث استع

  ثقة الفرد إذا ما واجه تحديات هذه املرحلة بنجاح 
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 )Vredenburg, 1988; 63 – ويف ضــوء ذلــك نجــد أنــه بــدال مــن أن ميثــل الشــباب  )فريــدنربج

نجـد أنهـم  -سلبيات املـايض  وهو يسعى للنهوض متجاوزا .الجامعي قوة دعم ومساندة ملجتمعهم

 ،327م،ص1997مـريس  ،كـامل(بحاجة ملن يساندهم حتى ال ينتكسوا إىل اإلحساس الكامن باليأس 

   .)دراسات نفسية

لذلك يفرتض إعدادهم لتحمل مسئوليات بناء األوطان وحل مشكالت املجتمعـات فيهـا، وألن 

يرافقها من مشـكالت النمـو أو الرغبـة يف هي من أخطر املراحـل العمـرية ملا  –مرحـلة الشـباب  –

ومواجهـة الحيـاة بكـل ثقـة  ،إثبات الذات أو تحقيق االستقاللية الشخصية أو االعتامد عىل الـنفس

أن تلـك املشـكالت النفسـية واالجتامعيـة تعكـس نفسـها سـلبا  :إال أن الواقع يستدل منه -واقتدار

ــيهم ــا  ،عل ــافا إليه ــة(مض ــاء الدراس ــول نوعيتها،ومت ،أعب ــني املي ــا وب ــة بينه ــدى املوامئ ــات وم طلب

فالشباب الذي ال تشبع حاجاته األساسـية املرشـوعة وال تعـالج . وما يواجهونه يف الواقع،)والقدرات

مشكالته، ال ميكن أن يبدع وبالتايل ال ميكن أن تستفيد أمته من طاقاته وبقدر ما يصبح عبئا عليهـا 

فيـنعكس ذلـك سـلبا عـىل أسـلوب تفكـريه  – مـا عـدها إذ تطغي نظرته إىل همومه الذاتية عـىل –

ومشاعره لنفسه وردود أفعاله تجاه الحياة والناس من حوله وقد تعمم هذه النظرة القامتة لتشمل 

حيث يضـمحل  –لعقيدته وانتامئه لوطنه وأمته والتمرد عىل كل يشء فيصبح سهل االخرتاق  ،والءه

لـذلك   -فالعبودية وليدة الحاجة  –االعتزاز والثقة بالنفس املفهوم اإليجايب للذات وتتالىش مشاعر 

السـتجالء أبعـاد الحـارض وآفـاق املسـتقبل أمـام هـذا الجيـل . كان البد من إزاحـة هـذه املعوقـات

لحاميته من مزالق االنحراف وتدعيم شخصيته السوية التي تتفاعل مع قضـايا األمـة لالنطـالق بهـا 

ا املنشودة يف تشييد كيانها الشامخ مبقوماتها الراسخة األصـيلة مـن وبثقة ووعي واقتدار نحو غاياته

خــالل بلــورة الــرؤى املعياريــة واألطــر املرجعيــة التــي يحــتكم إليهــا املجتمــع عــىل مســتوى الفــرد 

  .)6ص :م1992 ،الرشجبي( .والجامعة

جتمـع أن عدم تأصيل القيم السليمة لدى األفـراد والتنـاقض بـني قـيم الفـرد ومـا يجـده يف امل

املحيط به يعتربان عاملني رئيسني يف ظهـور الشخصـية غـري السـوية التـي مـن أبـرز مالمحهـا عـدم 

  التوافق الشخيص وكذلك عدم التوافق مع اآلخرين ويظهر هذا الرصاع
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النفيس جليا يف مجتمعات غريبة ذات قيم سائدة مختلف عن تلك التي تأصل بهـا وبالتـايل تظهـر   

تي من إحـدى سـامتها التنحـي عـن النـاس والعزلـة والشـعور بالوحـدة أي الشخصية االنسحابية ال

  .الشعور باالغرتاب

هو تعبـري عـن املواقـف االجتامعيـة املثـرية للقلـق عنـد  )Introversion(االنعزال أو االنزواء 

 .وعىل ذلك فقد يلجأ إىل االبتعاد عن املجتمـع بقـدر اإلمكـان لـيك يخفـف مـن حـدة القلـق ،الفرد

ولذا فأنه  ،ع بالنسبة للشخص املنـزوي أو املنعزل ميلء بالعوامل املثرية لالضطراب والتعاسةفاملجتم

أي يتجنـب كـل احتكـاك  يتجنب مصاحبة الناس ويؤثر الوحدة واالنفـراد يف جميـع ألـوان نشـاطه،

والشخص الذي يتخذ هذا األسـلوب هـو عـادة الشـخص الـذي تكـرر فشـلة يف املواقـف  .باآلخرين

كـام أنـه مل يـنجح يف  ،أي أنه وجد يف تعاملـه مـع املجتمـع  صـّدأ وإحباطـاً مسـتمرين ،يةاالجتامع

سـيد عبـد  ،مـريس(األساليب اإليجابية التي حاول أن يستخدمها ليعيد التوافق بينه وبني املجتمـع 

  .)44 –43ص :م 1987 ،الحميد

نسـانية عامـة وأزمـة والذي يشري إىل كونه ظـاهرة اجتامعيـة ومشـكلة إ  )االغرتاب(أن مفهوم 

معاناة لإلنسان املعارص وان تعددت مصادره واسـبابه وإذا كانـت دراسـة االغـرتاب مهمـة بالنسـبة 

وذلك الن الشباب يف جميع دول العامل محور اهتامم  .لعامة الناس فتزداد أهميتها بالنسبة للشباب

القيـام بـه يف زيـادة اإلنتـاج كثري من الكتاب املفكرين واملؤسسات نظرا للدور الذي ميكن للشـباب 

واإلسهام يف إنشاء حضارة الدول أساس للعمل ألنهـم الطاقـة املاديـة واملعنويـة  الحقيقـة ألي أمـة 

  .)74ص  ،ت ،ب ،الخطيب(

  :مشكلة البحث

من الطبيعي أن الطالب الذي يدرس يف بلد آخر غري بلده مهام كانت طبيعـة الحيـاة يف البلـد 

يواجه بعـض الصـعوبات واملشـكالت النفسـية بقـدر مـا يحتـوي الشـعور  الذي يدرس فيه ال بد أن

حتـى وإن مل  .)178ص:1980رتشـارد،(بالغربة إحساسا مؤملا بالعزلة والتشكك يف النفس واإلحبـاط 

فاالغرتاب ذاته مشكلة للفرد الـذي يـرتك بلـده  ،يواجه اإلنسان مشكالت اقتصادية باملعنى الحقيقي

  بابوأهله وخاصة يف عمر الش
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كـام هـو الحـال عنـد  ،ويكون اغرتابه عن األهل والوطن ألول مرة ،سنة )20-19(الذي  يرتاوح بني  

الطالب اليمنيني الذين قد يعـانون مـن الغربـة الداخليـة والطـالب العـرب الدارسـني يف الجامعـات 

  .اليمنية

ق النفيسـ يواجه الطالب العريب واليمني الدارس خارج منطقتـه حالـة مـن الضـعف يف التوافـ

وصعوبة معرفة الطرق التي يشـبع بهـا حاجاتـه ويـرىض عنهـا املجتمـع  ،االجتامعي نتيجة االغرتاب

وما يالزمهام من ضغوط دراسية أو اقتصادية أو اجتامعية، وكل ذلـك قـد  ،الجديد الذي يعيش فيه

  .يؤثر يف حدة شعور الطالب الجامعي باالغرتاب وعدم التوافق

والتوافق النفيس للدارس يعطينا فهـام  أكـرث للشخصـية ويسـاعدنا عـىل التعرف عىل االغرتاب 

عالج حالة االضطراب التي تحصل عادة يف مثل هذه الحالة عند الدارسني الذين أخفقـوا يف تحقيـق 

وبعبارة أخرى عند الراضـني أو غـري الراضـني عـن تحقيـق أهـدافهم  )األكادميية(أهدافهم الدراسية 

لذلك يجب عىل الباحثني والدارسني أن يوجهوا اهتامماتهم نحو دراسة هاتني الظـاهرتني  .األكادميية

وعليـه رأى  .اللتني يكون لهام األثر الكبري يف شخصـية أفـراد فئـة مـن املجتمـع لهـا وضـعها الخـاص

الباحث القيام بدراسـة العالقـة بـني االغـرتاب والتوافـق وبعـض املتغـريات لـدى طـالب الجامعـات 

يني والعرب بالجمهورية اليمنية ؛ أمالً يف الحصول عـىل نتـائج تسـاعد يف وضـع بعـض الحلـول اليمن

  .املرتبطة بالظاهرتني

  :برزت مشكلة البحث نتيجة لآليت 

  .وفوق الجامعية ،مامرسة الباحث لظاهرة االغرتاب أثناء دراسته الجامعية .1

  .ية اليمنيةندرة الدراسات اليمنية التي تناولت هذه الظاهرة بالجمهور .2

  :بناء عىل ما سبق تكمن مشكلة البحث يف السؤال الرئييس التايل

 ما العالقة بني االغرتاب والتوافق النفيسـ وبعـض املتغـريات لـدى الطـالب اليمنيـني، 

  والعرب بجامعات الجمهورية اليمنية  ؟ 

 ويتفرع منه:   
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  اب ؟هل توجد فروق بني الطالب املغرتبني العرب، واليمنيني يف االغرت  

 واليمنيني يف التوافق ؟ ،هل توجد فروق بني الطالب املغرتبني العرب  

  :أهمية البحث

كمن يلقي بحصاة يف ماء ساكن تـنعكس  ،البحث مبا هية االغرتاب ،أراد الباحث مبوضوعه هذا

يفصـلها اإلحسـاس بـاالغرتاب  ،عليه صورنا فنجد أنفسنا نعيش يف جزر اجتامعية وثقافيـة متجـاورة

  .ربة النفسية واالجتامعية يف داخل الوطنوبالغ

وأراد الباحث التوجيه إىل الخطر املهدد لإلنتامء ؛ فيلح حني يتنامى إحساس األنا بالغربـة عـن 

خصوصاً ورشائح واسعة من الشباب ومـن فئـات أعـامر ومسـتويات اجتامعيـة مختلفـة  ،األنا اآلخر

كية أو هروبية تختفـي تحـت امنـاط حياتيـة أضحت ترتجم تأكل حس اإلنتامء لديها بنزعات استهال

ولهذا أراد الباحث الكشف عن هذه الغربة والفـوىض يف  ،وافدة وغريبة عن وجداننا وديننا السمح

  .طالب الجامعة اليمني والعريب

وإذا كان التقدم التقني املذهل يف عرص الصورة وشبكات اإلنرتنت قد الغـى املسـافات وجعـل 

فكان هذا البحث محاولة الكتساب وفهم ووعي يجاوز  ،العامل كله دفعة واحدة العامل كله حارضاً يف

  .الرأي إىل الرؤية التي ال ينطفىء معها نور اإلنتامء

من خالل هذه الدراسة البحثية امليدانية سوف تفيد يف محاول إيجـاد هـدف يرشـد  .1
  .املجتمع إىل ظاهرة االغرتاب وينذره محاولة إلنقاذه من الضياع

الل هذه الدراسة البحثية امليدانية سوف تفيد يف محاولة للتعرف عىل الضعف من خ .2
وشعور الطالب الجامعي بأنه يشء مجـرد مـن إنسـانيته مـام  ،يف املعايري االجتامعية

وبالتايل سوف نوجه املختصـني ألهميـة هـذه  ،يجعله يشعر بعدم األمان واالطمئنان
  .املشكلة لوضع الحلول والتصدي لها

هرة االغرتاب وعـدم التوافـق للطـالب اليمنيـني والطـالب العـرب داخـل حـرم أن ظا .3
للكشف عن مدى انتشار هـذه الظـواهر،  ،الجامعات اليمنية تُعد من األهمية مبكان

وعن خلفياتهم وأسبابهم وسـبل معـالجتهم، قبـل أن تنترشـ بشـكل يهـدد املجتمـع 
  .اليمني بشكٍل خاص
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ظاهرة بالدراسة تعترب قليلـة إذا قورنـت بـالبحوث التـي إن عدد البحوث التي تناولت هذه ال

تناولت غريها من الظواهر، وقد يرجـع السـبب يف ذلـك أن ظـاهرة الشـعور بالغربـة قـد أصـبحت 

ظاهرة معايشة يف حياتنا اليومية بحيث ال ميكـن االنفصـال عنهـا حتـى ميكـن إخضـاعها للدراسـات 

هميـة هـذه الدراسـة ورغـم أن ظـاهرة الشـعور والدليل عىل ذلك أنه عـىل الـرغم مـن أ  ،والبحث

بالغربة اآلن واحدة من أكرث الظواهر تداوال يف الكتابات العربيـة واألجنبيـة التـي تعـالج مشـكالت 

املجتمعات الحديثة واملعارصة ؛ وتأثر الظروف الدراسية واالقتصادية واالجتامعية الضاغطة التي ميَر 

ة واالنعزال واالنفصـال عـن املجتمـع والعجـز والعزلـة وعـدم بها الطالب عىل زيادة الشعور بالغرب

مشاركة اآلخرين وفقدان القدرة عىل السيطرة وإذا كان الفالسفة وعلامء الـنفس ينبهـون إىل تزايـد 

فأنـه يبـدو مـن اسـتقراء تـاريخ الظـاهرة أن الشـعور  ،اإلحساس بالغربـة يف املجتمعـات املعـارصة

ها وحـديثها ويف كـل املجتمعـات وبـاختالف يف درجـة تقـدمها باالغرتاب ظهر يف كـل العصـور قـدمي

  .ونظمها السياسية واالقتصادية وذلك ألنها ظاهرة إنسانية عامة مميزة لإلنسان

والتـي تتمثـل يف ظـاهرة االغـرتاب  ،وتتضح أهمية البحث من طبيعة املشكلة التي يتعرض لها

واملتغريات  ،الفرتة نتيجة لألحداث الضخمةوزادت حدتها يف هذه  ،التي صاحبت اإلنسان منذ القدم

وتخـىل عـن  ،الهائلة التي جاءت يف غري صالح اإلنسـان فـآثر االنكفـاء عـىل ذاتـه واعتـزال مجتمعـه

  .كام فقد السلوك الصحيح الذي به يتوافق مع الحياة ،وتنازل عن أحالمه ،طموحاته

لتنشـئة االجتامعيـة غـري ويحدث الشـعور بالغربـة نتيجـة للظـروف والضـغوط االجتامعيـة وا

املالمئة وميكن أن ترجع أسباب الشعور بالغربة لـدى الطالـب الغائـب عـن أرستـه أو مـع أرستـه يف 

مجتمع آخر إىل بعض الضغوط الداخلية حيث يصبح الطالب املغـرتب غـافال عـام يشـعر بـه وعـام 

 ،يعرف حقيقة ما يريد يحبه أو يرفضه أو يعتقده وميكن أن يصبح عاجزا عن اتخاذ قراراته حيث ال

كام يعيش يف حالة من الالواقعية  والالمباالة كام أن شـعور الطالـب بالغربـة عـن وطنـه يـؤدي إىل 

  وميكن القول أن  ،الشعور بالحزن واليأس واألمل
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   .شعور الطالب بالغربة يحدث نتيجة لعدم االنتامء وغياب األب واألم املستمر نتيجة السفر

ن كون ظاهرة االغرتاب أصبح لها دالالت عميقة قد تؤثر عليهم يف كـل وتبدو أهمية البحث م

وهذا البحث يكشف عن مدى عالقة االغرتاب ببعض متغريات البحـث لـدى  ،مجاالت حياة اإلنسان

    .والعرب ،عينة من الطالب اليمنيني

 إن شخصية الطالب تنطوي عىل جوانب جسـمية ومعرفيـة وانفعاليـة ويّعـد التوافـق النفيسـ

االجتامعي من الجوانب املهمـة لدراسـتها للوصـول إىل االسـتقرار واالنتقـال إىل مسـتوى أعـىل مـن 

  .الحاجات عىل طريق الوصول إىل تحقيق الذات

  :أهداف البحث 

  :يجيء هذا البحث ليك يحقق األهداف اآلتية

  .التعرف عىل العالقة بني االغرتاب والتوافق النفيس بحسب متغريات البحث .1

عــىل ظــاهرة االغــرتاب يف املحــيط الجــامعي يف الجمهوريــة اليمنيــة ومــدى  التعــرف .2

  .حدتها

  .التعرف عىل ظاهرة التوافق يف املحيط الجامعي يف الجمهورية اليمنية ومدى حدتها .3

وهـذا مـا  ،الكشف عن درجة االغرتاب والتوافق بني الطالب اليمنيني والطالب العرب .4

ع الحلول املناسبة لتجاوز مثل هذه الظاهر سيسهل عىل املهتمني بالجامعات من وض

  .املؤثرة سلباً عىل الطالب

وضع توصيات يف ضوء نتائج البحث تساعد يف حل بعض مشكالت الطـالب املغرتبـني  .5

  .واليمنيني ،العرب
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   :)تساؤالت البحث(فروض البحث 

يسـ االجتامعـي، توجد عالقة ارتباطيه عكسية بني االغرتاب النفيس والتوافق النف :)1(الفرضية 

  .ومحاورهام لدى الطالب العرب، واليمنيني

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب اليمنيـني  :)2(الفرضية 

  .ومتوسطات الطالب العرب عىل مقياس التوافق الكيل

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب اليمنيـني  :)3(الفرضية 

التوافـق  ،التوافـق الـدرايس ،التوافـق األرسي(ومتوسطات الطالب العرب عىل محاور التوافق الستة 

  .)التوافق القيمي ،التوافق الصحي والجسمي ،التوافق االنفعايل ،مع اآلخرين

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب العرب األكرث اغرتاباً واألقل اغرتاباً  :)4(الفرضية 

  .لتوافق النفيسيف ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني الطـالب اليمنيـني األكـرث اغرتابـاً واألقـل  :)5(الفرضية 

  .اغرتاباً يف التوافق النفيس

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب العـرب  :)6(الفرضية 

  .ومتوسـطات الطالب اليمنـيني عىل مقيـاس االغرتاب الكيل

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب العـرب  :)7(الفرضية 

  .ومتوسطات الطالب اليمنيني والطالب العرب عىل املحاور الستة لالغرتاب

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطــالب الــذكور  :)8(الفرضــية 

  .غرتاب الكيلومتوسطات الطالبات اإلناث عىل مقياس اال 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطــالب الــذكور  :)9(الفرضــية 

 ،الشـعور بـالالمعنى ،الشـعور بـالعجز( ومتوسطات الطالبات اإلناث عىل محـاور االغـرتاب السـتة 

االغرتاب عـن الشعور بالعزلـة الفكريـة، الشـعور بـ،الشعور بالالمعيارية ،الشعور بالعزلة االجتامعية

  .)الذات
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ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب الـذكور  :)10(الفرضية 

   .ومتوسطات الطالبات اإلناث عىل مقياس التوافق الكيل

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب الـذكور  :)11(الفرضية 

التوافـق  ،التوافق الدرايس ،التوافق األرسي(حاور الستة للتوافق ومتوسطات الطالبات اإلناث عىل امل

  .)التوافق القيمي ،التوافق الصحي والجسمي ،التوافق االنفعايل ،مع اآلخرين

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب العرب يف التوافق النفيس تعزى  :)12(الفرضية 

  .)أنثى ،ذكر(إىل الجنس 

يف التوافـق النفيسـ  ، توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني الطـالب اليمنيـنيال :)13(الفرضية 

  .)أنثى ،ذكر(تعزى إىل الجنس 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطلبــة ذوي  :)14(الفرضــية 

التخصصات العلمية ومتوسطات درجـات الطلبـة ذوي التخصصـات األدبيـة عـىل مقيـاس االغـرتاب 

  .الكيل

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطلبــة ذوي  :)15(الفرضــية 

التخصصات العلمية ومتوسطات درجـات الطلبـة ذوي التخصصـات األدبيـة عـىل محـاور االغـرتاب 

 ،الشـعور بالالمعياريـة ،الشـعور بالعزلـة االجتامعيـة ،الشـعور بـالالمعنى ،الشـعور بـالعجز(الستة 

  .)الشعور باالغرتاب عن الذات ،الفكرية الشعور بالعزلة

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطلبــة ذوي  :)16(الفرضــية 

التخصصات العلمية ومتوسطات درجات الطلبة ذوي التخصصات األدبية عىل مقياس التوافق الكيل 

  .ومحاوره الستة

بــني متوســطات درجــات الطلبــة ذوي ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  :)17(الفرضــية 

التخصصات العلمية ومتوسطات درجات الطلبة ذوي التخصصات األدبية عىل محاور التوافق الستة 

التوافــق الصــحي  ،التوافــق االنفعــايل ،التوافــق مــع اآلخــرين ،التوافــق الــدرايس ،التوافــق األرسي(

  .)التوافق القيمي ،والجسمي
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داللة إحصائية بني الطالب العرب يف التوافق النفيس تُعزى  ال توجد فروق ذات :)18(الفرضية 

  .)أديب ،علمي(إىل التخصص

يف التوافـق النفيسـ  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني الطـالب اليمنيـني :)19(الفرضية 

  .)علمي ،أديب(تُعزى إىل التخصص 

تـأثريهام عـىل التوافـق  يوجد تفاعـل دال إحصـائياً بـني االغـرتاب والجـنس يف  :)20(الفرضية 

  .النفيس لدى الطالب العرب

يوجد تفاعل دال إحصـائياً بـني االغـرتاب والتخصـص يف تـأثريهام عـىل التوافـق  :)21(الفرضية 

  .النفيس لدى الطالب العرب

  :أدوات البحث

  إعداد الباحث  –مقياس االغرتاب النفيس  .1

  إعداد الباحث –مقياس التوافق النفيس واالجتامعي  .2

فيام تقيس الثانية متغـري التوافـق  ،األوىل تقيس متغري االغرتاب ،لب أهداف البحث أداتنييتط

  .النفيس واالجتامعي

  :التعريفات اإلجرائية ملصطلحات البحث

  االغرتاب :أوالً

أن االغرتاب يعني وعي الفرد بالرصاع القائم بني ذاتـه وبـني   )م1981(يرى أحمد خريي حافظ 

بصورة تتجسد يف الشعور بعدم االنتامء والسخط والقلق وما يصـاحب ذلـك مـن البيئة املحيطة له 

سلوك إيجايب أو الشعور بفقدان املعنى والالمباالة ومركزية الذات واالنعزال االجتامعي وما يصاحبه 

  .)31م ص 1981خريي حافـظ  ،أحمد( .من أعراض إكلينيكية
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  التوافق :ثانياً 

بأنه عملية ديناميـة مسـتمرة تتنـاول الســلوك والبيــئة  :لنفيسأما زهران فقد عرّف التوافق ا

وهـذا التـوازن  ،بالتغري والتعـديل حتى يحدث تــوازن بـني الفــرد وبيئــته )الطبيعية واالجتامعية(

  .)27ص  :1997 ،زهران ،حامد(يتظمن إشباع حاجات الفرد وتحقيق متطلباته البيئة 

   :املعالجة اإلحصائية 

ـة قام الباحث باستخدام عدد من الوسائل اإلحصـائية ملعالجـة  البيانـات وفقـاً يف هذه الدراس

  :ألسئلة البحث املوضحة يف الفصل األول وهذه الوسائل تشمل اآليت

   .تم استخدام معادلة آلفا كورنباخ لحساب ثبات املقياسني .1

   .تم حساب املتوسطات ولالنحرافات املعيارية املتعلقة مبتغريات البحث .2

لعينتني مستقلتني ملعرفة الفـروق يف االغـرتاب  )t  - test(استخدام االختبار التايئ تم  .3

 ،الجــنس ،الجنسـية ،تبعـاً ملتغــري  التخصـص ،والتوافـق النفيســ االجتامعـي ،النفيسـ

  .وملحاورهام الستة ،وبالنسبة للمقياسني ككل

االغـرتاب  تم استخدام معادلة بريسون لحساب معامل االرتبـاط الكـيل بـني مقيـايس .4

  .والتوافق وذلك لتحديد طبية العالقة بني االغرتاب والتوافق

  :حـدود البحث

سيتناول الباحث تأثري االغرتاب النفيس االجتامعي وعالقته بـالتوافق النفيسـ االجتامعـي عـىل 

حيث سيقترص يف بحثه عىل اختيار ،الطالب اليمنيني  والطالب العرب الدارسني يف الجامعات اليمنية

ينة من الـذكور واإلنـاث مـن طـالب الجامعـات اليمنيـة واملتواجـدين يف أمانـة العاصـمة صـنعاء ع

واملحافظات الكربى بسبب تواجد األخوة العرب املدرسني أو املـوظفني مبؤسسـات الدولـة يف أمانـة 

واملحافظات الكربى  وبسبب تواجد معظم األقسام العلمية والخدمية وعليه يحدد  ،العاصمة صنعاء

  :البحث باآليت
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  :الجنـس  -1

واإلناث من الطالب املغرتبني واملغرتبات من الطالب العرب ومن الطالب اليمنيـني  ،من الذكور

  .واليمنيات الدارسني يف الجامعات اليمنية

   :الدراسات األولية ،املرحلة الجامعية :املستوى التعليمي  - 2

املرحلة الجامعية األولية سيساهم يف تجـانس أن اقتصار البحث عىل الطلبة الذين يدرسون يف 

كذلك يعني يف الحصول  ،العينة من حيث املستوى الثقايف وبالتايل يف الوعي ملشكالت الحياة نوعا ما

وأن االقتصـار عـىل الدارسـني يف الجامعـات اليمنيـة  ،عىل فئة قادرة عىل التعامل مع أدوات البحث

  .لنظرية التي تشري إىل ذلكينبع أساسا من االلتزام باملنطلقات ا

   :املكـان - 3

مــن حيــث املكــان كــان أفــراد مجتمــع البحــث مــن الطلبــة الدارســني يف الجامعــات اليمنيــة 

والحكوميـة متمثلـة  ،وذمـار ،وتعز ،ومبحافظة الحديدة ،بأمانة العاصمة بصنعاء )وأهلية ،حكومية(

واألهلية متمثلة بجامعة العلـوم  ،ذماروبجامعة  ،وبجامعة تعز ،وبجامعة الحديدة  ،بجامعة صنعاء

  .وبجامعة العلوم التطبيقية بأمانة العاصمة صنعاء ،والتكنولوجيا

   :الزمـان - 4

  .م 2000/ 99من حيث الزمان طبقت أدوات البحث يف العام الدرايس 

    :املتغريات   - 5

  .الجنسيةو  ،والجنس ،والتوافق النفيس االجتامعي وعالقتهام بالتخصص  -االغرتاب 

   :منهج البحث  - 6

  .أستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل الذي يعتمد عىل الدراسة امليدانية
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  الفصل الثاين
  

  االغرتاب
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  :مفهوم االغرتاب

يبـدأ  ،أن رحلـة اإلنسـان هـي عبـارة عـن اغـرتاب دائـم :يشري مفهوم االغرتاب عنـد الصـوفية

ثـم عمرنـا "  ،عىل ربوبيته يف عامل الـذر الـلـهحني أشهدنا  )قبضة الحق(باالغرتاب عن وطن القبضة 

واتخـذنا فيهـا  ،اغرتبنا عنها بـالوالدة فكانـت الـدنيا وطننـاف ،بطون األمهات فكانت األرحام موطننا

إىل أن اغرتبنـا عنهـا بالكليـة إىل مـوطن يسـمى  ،فاغرتبنا عنها بحالة تسـمى سـفراً وسـياحة ،أوطاناً 

واإلنسـان يف  …ثم اغرتبنا عنه بالبعث إىل أرض الساهرة  ،فكان وطننا ،فعمرناه مدة املوت ،الربزخ

فـال  ،ويتخذ بعد ذلك أحد املوطنيني ؛ إما الجنة وإما النار ،سفرة بني املنزلتني ملايش يفتلك األرض كا

 ،2ج  :الفتوحـات(" وهـذه هـي آخـر األوطـان التـي ينزلهـا اإلنسـان  ،يخرج بعد ذلـك وال يغـرتب

   ).528:ص

تشري الكثري من الكتابات الفلسفية إىل ان مفهوم االغرتاب قد وجد يف  الفكـر اليونـاين القـديم 

الذي كان بظهوره إيذانا بقيام ثورة عارمة عىل األوضاع "  م  .ق 390 - 469" وبخاصة عند سقراط 

الفكرية السائدة يف مجتمعه مام يدلل عىل الدعوة للتغري الـذي جعـل باملقابـل أن أصـحاب الفكـر 

اقش املحافظ يتهموه بإفساد عقول الناس عامة والشباب بخاصة وانه خـارج عـن التقاليـد التـي تنـ

  .والفضيلة ،والجامل ،والخري ،الحق :املبادئ املألوفة مثل

ونظريتـه عـن الفـيض " م  .ق  347- 427" إىل افالطـون " االغـرتاب" وهناك من يـرد الفكـرة 

 ،اسـكندر(واملثل األفالطونية والذي يرى بأن النفس اغرتبت عـن اآللهـة حـني سـقطت يف الخطيئـة 

  ).18ص  :م1988

بعده إىل الالهوت املسيحي ومعالجتها يف كتابـات العديـد مـن الفالسـفة  ومن ثم انتقالها من

 .ق 322 -384"  ثم جاء أرسطو . االجتامعيني يف أوربا وبخاصة يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش

ليكشف أن االستغالل للرثوات هو جوهر االغرتاب، عندما ينظر الناس إىل النقود عىل إنهـا غايـة "م 

ول عــن طبيعتهــا  باعتبارهـــا وســيلة إلشــباع الحاجــات الطبيعيــة فتضــطرب الحيــاة ايضــا، ويتحــ

وهنا يشعر اإلنـسان باالغتــراب   ،االجتامعية، وتصبح من املستحيل وقد تحولت الوسائل إىل غايات

  ).10 - 9ص :1989 ،متويل عمر ،أحمد(
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كـام يوردهـا " تعـددة  فقد استخدموا مصطلح االغرتاب للداللة عـىل معـان م: أما الالهوتيون

   :منها" الجرموزي 

وميثـل مفهـوم االغـرتاب يف الالهـوت اليهـودي واملسـيحي الـذي يعنـي انفصـال  :املعنى األول

نكتفي بذكر مثالني  ،وهناك نصوصا كثرية يف الكتاب املقدس تعرب عن هذا املعنى ،الـلـهاإلنسان عن 

  :جاءا يف العهد القديم من خالل النصيني اآلتييـن

كم هي سـينني حياتـك ؟ فقـال " قال فرعون ليعقوب  :جاء يف العهد القديم"  :لنص األولا

  .يعقوب أيام سني غربتي مائة وثالثون سنة

أطلـب إلـيكم كغربـاء ونـزالء أن متتــنعوا  :جاء يف العهد الجديد قول بطرس"  :النص الثاين

وف أي فسريوا زمان غربتكم أي حياتكم بخـ" عن الشهوات الجسدية ويقول

  ".  الـلـهأن حياة اإلنسان عىل األرض هي حياة اغرتاب عن 

الن الـروح ضـد الجسـد ،الـلــهاغرتاب اإلنسان عن جسـده باعتبـاره عائقـا عـن  :املعنى الثاين

  ."ويحيي أنا اإلنسان الشقي من ينقذين من جسد هذا املوت "ويرصخ بولس 

  .انفصال اإلنسان عن الناس اآلخرين :املعنى الثالث

االغرتاب عن التنظـيامت واملـنظامت الدنيويـة الزائلـة التـي تخـرج عـن نطـاق  :عنى الرابعامل

 1988 ،اسـكندر( الـلــهاملؤسسات الروحية عىل أساس إن االلتصاق بالعامل الزائف هو انفصال عـن 

  ).35-24ص :م

   :تعريفات االغرتاب

 ،ية ووجهة نظر نفسيةينظر إىل مفهوم االغرتاب من جهة نظر متعددة فهناك وجهة نظر فلسف

وأراء املهتمني يف هذا املجال وذلك يعني اختالف وجهات النظر تبعا لذلك وفيام يأيت عرض إىل هذه 

  .التعريفات التي تناولت االغرتاب عىل وفق مفاهيم مختلفة
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  :االغرتاب باملعنى و املصطلح عربيًا

  االغرتاب -الغربة   :وجاء يف  مختار الصحاح 

والغربـاء  ).الغربـاء(بضـمتني والجمـع     )غرب(و  )غريب(مبعنى  )االغرتاب(و  )تغرّب(تقول 

  .أيضاً األباعد

و " اغرتبــوا  ال تضــووا " ويف الحــديث الرشــيف  .فــالن إذا تـــزوج إىل غــري أقاربــه )أغــرتب(و 

 .بُعـد  )غـرب(و  .وأغرب أيضـاً صـارغريباً . جاء بيشء غريب )أغرب(و  .النفي عن البلد )التغريب(

والغارب ما بني الّسـنام إىل العنق ومنـه  .كل يشء أيضاً حده) غرب(و  .عّني أي تباعد )أغرب(يقال 

: م 1997 ،مختـار الصـحاح ،الـرازي ،عبد القادر( .أي اذهبي حيث شـئت :حبلك عىل غاربك :قولهم

  ).471 - 470ص 

 .الغـرب وصـار غريبـاً أىت  :ويقـال ،عن وطنه أي أبتعد عنـه )غروب( :وجاء يف املعجم الوسيط

 ،املعجـم الوسـيط(أبعـد املرمـى  :ويقال رمى فـأغرب. فسافر بعيداً  .وجاء باليشء الغريب .وارتحل

  ).647ص : م 1989

  .ال يختلف املعنى اللغوي عن املعنى االصطالحي لكلتا املفردتني: عربياً 

 ،النوى والبعـد :والغرب –الغربة  .الذهاب والتنحي عن الناس  :"الغـرب "    :وجاء يف اللسـان

  .النزوح عن الوطن واالغرتاب :البعد الغربة والغرب :التغرب ،وقد تغرب

أي ال تــتزوجوا " اغرتبوا وال تضـووا "  :وجاء يف الحديث الرشيف .افتعال من الغربة :االغرتاب

    ).م1993 ،العالمة أبن منظور( .القرابة القريبة

وال يتصـور " الغـرتاب يعنـي التنحـي والنـوى والنـزوح يتضح مام تقدم أن كـال مـن الغربـة وا

" الغربـة " سـعة وشـمولية ال تتـوافر عليهـا " االغرتاب "متنح مصطلح " افتعال" الباحث أن صيغة 

عىل البعد عن األوطان واملدن يف الكـالم املتـداول " الغربة " فرمبا كان وراء هذا االعتقاد هو اقتصار

  .تداوالً واسًعا يف الفلسفة والعلوم االجتامعية" االغرتاب" وتداول  ،من جهة
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   :و ها هو باحث معارص يذكر ما نصـه

الغرب والغربة واالغـرتاب كلهـا يف اللغـة  :املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي لالغرتاب واحد" 

  ."وكذلك يف املعنى االصطالحي ،مبعنى واحد هو الذهاب والتنحي عن الناس

االغرتاب "  و "بدل مصطلح الغربة املكانية" كايناالغرتاب امل" مصطلحأي أننا نستطيع أن نحل 

  ).14ص  :م1979 ،خليف ،الـلـهفتح (وهكذا "محل الغربة الروحية " الروحي 

وابـن  ،والغزايل .والرغبة يف تحقيق غاية ،املفارقة :ونرى أن الغربة لدى املتصوفة تفرتض شيئني

  :هي العريب يقسموا الغربة إىل أربعة أقسام

 ،يصدر عن حقيقة أن قبلّة الصـويف هـي الحـق :غربة عن األوطان من حقيقة القصد .1

فمطلـوبهم  .لذا فأنه يبحث عن املوضع الـذي يتيرسـ فيـه لقـاؤه بربـه حتـى يجـده

فحيثام وجـدوه قـاموا يف ذلـك املوضـع  ،الـلـهبالغربة عن األوطان وجود القلب مع 

  ).529 – 527: ص ،2ج  :الفتوحات(

مفـارقتهم إلمكـانهم فـإن املمكـن وطنـه : " عارفني عـن أوطـانهم تتمثـل يفوغربة ال .2

 1997 ،1زيك مبـارك (" والحـق لـيس وطنـه االمكـان  ،االمكان فيكشف له أنه الحق

  ).63ص :،م

حيث أن الصويف صاحب أحوال تسمح لـه  :وغربة الحال من حقيقة التـفرد باالحوال .3

فتكون غربته عـن  ،به عند حال بعينه لكن طموحه ال يقف ،بخرق العوائد املشهورة

العاقـل ال يقـف يف "  :ويكـون موضـع املكـر واالسـتدراج ،ذلك الحال غاية السـعادة

كـام  ،بل ينبغي له أال يقف يف موضع يكون عىل بصرية فيه ،مواطن إمكان املكر فيها

ففررُت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب حكـامً وجعلنـي [ فعل موىس يف غربة الوطن 

  ."فاغرتب بجسمه عن وطنه خوفاً   منهم ] املرسلني  من
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أن املـوطن الحقيـق لإلنسـان  :وغربة عـن الحـق مـن حقيقـة الـدهش عـن املعرفـة .4

وقـد كـان " فإذا أتصف بالجود فقد اغرتب عن وطنه بال شك "  ،هو العدم )املمكن(

 وملا حصـل لـه الوجـود الحـادث وقعـت املشـاركة يف" يف حال عدمه مشاهداً للحق 

أدركـه الـدهش عـن املعرفـة  ،فإنه رأى مـا ال يعرفـه ،دهش ،الوجود بينه وبني الحق

  ).529 – 527: ص ،2ج  :الفتوحات(

  :يعرف )م1984 ،املعري ،هـ 418 -  396 ،االنصاري الهروي

ويعني أن كل من انفرد بوصف رشيـف " أمر يشار به إىل االنفراد عن األكفاء "  :االغرتاب بأنه

االنفراد  هـذا   –وقد وصف األنصاري ". سه فانه غريب بينهم لعدم مشاركة أو لقلته دون أبناء جن

  :عىل ثالث درجات هي

وهـو انفـراد يشـرتك  ،وهذا هو االنفراد بالجسـم :"فثمة الغربة عن األوطان "  :الدرجة األوىل

وهـي  ،ال إىل اآلخـرةفيه الناس جميعا ألن الحياة الدنيا دار فانية يلتقي فيها الغرباء وسـيلة لالنتقـ

  .دار اإلقامة األبدية

والحال هو الفعل وتقسم هذه  الدرجـة  ،غربة الحال :"ومثة االنفراد بالحال "  :الدرجة الثانية

  :إىل ثالثة أنواع  هم

  .بـني قوم فاسدين ،رجل صالح يف زمان فاسد  -أ  

  .أو عـامل بني قوم جـاهلني -ب 

  .أو صديـق بني قوم منافـقني -ج 

وهي غربة طلب الحق وهي غربة العـارف  ،:"غربة الهمة " من االنفراد فهي  :الدرجة الثالثة 

ألنه غريب الدنيا واآلخرة وعّدت كـذلك ألنـه غـادر الصـفات البرشـية  ،فغربة العارف غربة الغربة

  .وتلبس الصفات اإللهية
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  :وما ينال الغريب أو ما قد يشعـر بـه

  ..وإذا دعـا إىل الحـق زُجر ،جـرالغريب من إذا ذكر الحـق هُ 

  ..وان رأوه مل يدوروا حـوله ،الغريب من إذا قال مل يسمعـوا له

  ،وإذا اعرض مل يسـأل عـنه ،الغريب من إذا اقبل مل  يوسع له

  ،وليـلـه آسف ،وبعضه  فرقة ،الغريب يف الجملة كل حـرقة

  .وعشاؤه شـجن وخوفـه  وطـن ،وغذاؤه حزن ،ونهاره لهف

                )م 1984 ،أبو العالء املعري ،االنصاري الهروي(الشاعر الخالد أما 

ولكنـه نشـأ زاهـًدا  ،فقد ولد عريًقـا ،واغرتاب املكان واغرتاب الجسد ،فقد عاش اغرتاب النفس

احتجاًجـا عـىل  ،وقـد حـبس نفسـه ولـزم بيتـه بـاملعرة ،مؤثرًا  الفقر ،متقشفا عازًفا عن لذائد الدنيا

، "التشـاؤم يف رؤيـة أيب العـالء املعـري" عبـد القـادر ،زيـدان( بعد أن فقد إميانه باإلنسان ،املجتمع

  ).15ص :م 1984

وعليه فإن املجتمع العريب مل يكن مبنـأى مـن هـذه الظـاهرة شـأنه يف ذلـك شـأن املجتمعـات 

يف العديد مـن أشـعار  وفكرة حيًنا آخر ،حيناً  ،مصطلحني" الغربة " و" اإلغرتاب " فقد ورد  ،األخرى

  .العرب وكتاباتهم ومؤلفاتهم

  .وإحساسا ،ففي عرص ما قبل اإلسالم عرف الشعراء العرب اإلغرتاب والغربة لفظاً وفكرة

وأشـعره أن  ،سـوى اغـرتاب أزيل اسـتوطن روحـه  –ورمبا العرب القدماء شعروا بـأن اإلنسـان 

  .املوت قاب قوسني أو أدىن منه

  :انه قال )عليه وسلم الـلـهصىل (سيدنا محمد  وورد عن النبي الكريم

 ،تحقيق أيوب رمضـان–األجري (" فطوىب للغرباء  ،وسيعود غريباً كام بدأ ،بـدأ اإلسالم غريباً " 

ويتضح من الحديث الرشيف أن الذين استجابوا للدعوة اإلسالمية يف فجرها كانوا  ).م1992 :27ص

  وقد  ،قلة مؤمنة وصفت بأنها غريبة يف الوسط املرشك
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ولكن اإلسالم ال يلبث أن يعــود غريبـاً مـرة أخـرى  .تها بعد أن انترص اإلسالم وهزم الكفرزالت غرب

أيب بكـر،  ،األجـري.(عندما يجد املؤمنون أنفسهم قلة وسط املسلمني بسبب تفيش الفنت والشـبهات

  ).27: م ص 1992

  :انه قال )عليه وسلم الـلـهصىل (وورد عن النبي الكريم سيدنا محمد 

بن الوليـد  الـلـهحدثنا القاسم بن الحكم العرين حدثنا عبيد  حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية

 )عليـه وسـلم الـلــهصـىل (سـيدنا محمـد  الـلــهالوصايف عن عطية عن ايب سعيد قال دخل رسول 

مصالة فرأى ناساً كأنهم يكترشون قال أما إنكـم لـو أكـرثتم ذكـر هـادم اللـذات لشـغلكم عـام أرى 

لقرب يوم إالّ تكلم فيه فيقول أنا بيـت الغربـة   فأكرثوا من ذكر هاذم اللذات املوت فإنه مل يأت عىل ا

 ،سـنن الرتمـذي.(إىل آخـر الحـديث الرشـيف ...وأنا بيت الوحدة  وأنا بيت الرتاب وأنا بيـت الـدود

  ).مأخوذ من قرص ليزري من الكمبيوتر"  2384" حديث رقم 

انـه  )عليه وسلم الـلـهصىل (سيدنا محمد  الـلـهقال رسوُل  :قال ،عن أبن عّباٍس  ،وعن عكرمة

مـوت الغربـة  -بلفـظ  2/140" التاريخ الصغري" اخرجه البخاري يف ( ."ْموت الغريب شهادة  " :قال

  ).1/515=  )1613(وأبن ماجة رقم  ،-شهادة 

   :وعن عبدهللا بن ْعمرٍو قال

  :فقال ،عىل قرب رجٍل باملدينة )عليه وسلم الـلـهصىل (سيدنا محمد  الـلـهوقف رسول 

ما مـن "  :للغريب منّا ميوُت بغري أرضه ؟ فقالوما  :قيل" لو مات غريباً  )ولعله ياليته(يالُه " 

 ،2/177رواه أحمـد يف املسـند .("غريٍب ميُوت بغري أرضه إالّ قيس له منُ تْربته إىل مْولده يف الجّنة 

  ).1/15=  )1614(يف املوت بغري مولد رقم  4/7والنسايئ 
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   :االغـرتاب املعـنى واملصطلح أجنـبيًا

Alienation  as  forign  meaning   and  Expression: 

ــرتاب  ــي االغ ــاذا يعن ــة  –م ــة اإلنجليزي ــة  Alienationفالكلم ــة الالتيني ــن الكلم ــتقة م مش

)Alienation Menits(  التي تعني الرشود الذهني أو التوهان العقيل وهذه  مشتقة بـدورها مـن

ـلق لــفظ اكســتاس التي تعني الجدب أو الـخروج من هـذا ويط Exstasالكلمة اليونانية اكستاس 

  ).1965 ،محمود رجب(عىل الطبـيب املعـالـج الذي يعمل بالتحليل 

وقد وردت الكلمة الالتينية وّفرس االغرتاب عن الذات عىل انه انعدام الهوية والشعور بانعـدام 

الذات ومرد هذا الشعور إىل بعض الضغوط البيئية مثل اإلفراط يف متطلبات املجتمع أو اإلفـراط يف 

وقد تنوعت تعريفات مصطلح االغرتاب وذلك ) Britanica Encyclopaedia )1972ستوى األداء م

نظرا لتعدد أنواعه وانتشار استخدامه فقد استخدم يف املجاالت الدينيـة والفلسـفية والسياسـية ويف 

ل بعض التعريفات عـىل سـبي: مجال علم االجتامع وعلم النفس والصحة النفسية والرتبية وفيام ييل

  .املثال وليس الحرص

  :أنواع االغـرتاب

  .والروحي ،والديني ،والنفيس االجتامعي ،القانوين :وقد وردت ضمن السياقات

عىل شعور املرء باالنفصـال عـن الكـل االجتامعـي  :ويشري السياق النفيس االجتامعي .1

وهـو انعكـاس لوضـع الفـرد يف املجتمـع نتيجـة مـا يوقعـه األخـري  ،الذي ينتمي إليه

إلنســان مــن عقوبــات العــزل أو النبــذ بســبب الخــروج عــن املعتقــدات والتقاليــد با

    .السائدة، فاملغرتب هو من خرج عن املألوف االجتامعي أو الديني
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عىل الشخص الذي يفقد الوعي ويعجز عن اسـتخدام  :ويشري السياق النفيس القانوين .2

وإىل الرشـود  ،عـن نفسـهقدراته العقلية والحسية يف التواصل مع اآلخـرين والتعبـري 

الذهني وغيـاب الـوعي وتركيـز اهـتامم الفـرد يف يشء معـني بذاتـه يشـغله حـتىعن 

وهذا املعنى يُستخدم عادة يف الطب النفيس لوصـف الحـاالت التـي تتجـاوز  ،نفسه

  .االضطرابات النفسية إىل املرض العقيل

تعـاىل أي  الـلــهفقد ارتـبط بفكـرة خـروج اإلنسـان عـىل نعمـة  :أما السياق الديني .3

 ،رايض( .الـلــهانفصاله عىل الذات اإللهية وسقوطه يف الخطيئة فهو إذن مغرتب عن 

  ).69 – 64 :ص ،1997،محمد جعفر

مبعنى اغرتاب اإلنسان عن الزمن الحايل الـذي يعيشـه وااللتجـاء  :أم السياق الروحي .4

ادة بـه فينفصـل عـن واالشـ ،إىل متجيد املايض الذي يكون له موضـوعاً جامليـاً فقـط

 ،بسطاوييســ ،رمضــان.(تاريخــه الحــايل ليعــيش بوجدانــه وعقلــه يف الــزمن القــديم

   ).15ص :مجلة سطور ،م1999

  :وقد عرفها كالً من .5

  ــتون ــة ) keniston )1968كينس ــدم الثق ــعرون بع ــني يش ــة املغرتب أن الطلب

 بأنفسهم فحسب بل بالطبيعة اإلنسانية وأن رفضهم يتسم بـالعنف واملـرارة

بأنفسهم وأنهم يصـفون أنفسـهم بـأنهم غـري مقبـولني اجتامعيـا ويشـعرون 

باالضطراب واالكتئاب والعنف والعصابية والعدوانيـة تجـاه أنفسـهم وتجـاه 

  .اآلخرين

  كام يرجع فرومFromm )1972(  االغرتاب إىل التفاعل بني العوامل النفسية

ب مـن روابـط والعوامل االجتامعية حيث يصف اإلنسان الحـديث بأنـه هـر 

العصور الوسطى غري أنه مل يكن حرا يف إقامة حياة ذات معنـى كامـل تقـوم 

عىل العقل والحب بل خضع اإلنسان للدولة مام أدى إىل افتقاره أو انفصـاله 

  .عن حريته
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  يف فقـدان اإلنسـان   )1973(ويكمن االغرتاب عنـد عبـد السـالم عبـد الغفـار

  .ية بسهولةالقدرة عىل القيام بأدواره االجتامع

ــذهب ســارتر  ــة  )مSarter )1976وي ــة ذات جــذور تاريخي إىل أن االغــرتاب ظــاهرة اجتامعي

وواقعية حيث تدخل القوى املنتجة يف رصاع مع عالقات اإلنتاج  وأصبح العمل األخـالق مغرتبـاً ومل 

اب يـأيت يعد اإلنسان يتعرف عىل نفسه يف إنتاجه وبدأ له عمله كقـوة معاديـة لـه وملـا كـان االغـرت 

  .نتيجة هذا الرصاع فإن االغرتاب هو حقيقة تاريخية ال ميكن رده إىل أية فكرة

  ويف نفس املعنى يذهب ماركسMarx )1977إىل أن اإلنسـان املغـرتب يف  )م

العمل ال يفقد نفسـه فحسـب بـل يفقـد نفسـه بوصـفه موجـودا نوعيـا لـه 

إمنا يغـرتب عـن خصائص النوع اإلنساين وهو إذ يغرتب عن وجوده النوعي ف

إخوانه يف اإلنسانية ومن ثـم  يفقـد تلقائيتـه ومعهـا مـرح الحيـاة أي يفقـد 

وجوده الحيوي وال يشعر بهويته بل باستئصـالها وبتـشــيؤه وبأنـه مييضـ يف 

  .الحياة عىل نحو ال أنساين

  االغرتاب بأنه ظـاهرة عرصـية تهـاجم يف  )م1979(وقد عرف يحيى الرخاوي

نسان مقومات تكامله ولكنها مرحلة تصف نقص تواجـد عنف ألنها تنقص اإل 

   .اإلنسان  الداخيل املرحيل

  االغرتاب هو ازدواج اإلنسان الذي خلق  )م1999(وقد عرف روجيه جارودي

فأصـبح يعتربهـا  ،رموزاً ومؤسسـات ومل يّعـد يتعـرف عليهـا كنتـاج لبشـاطه

  .مستقلة عن إنسانيته وصعبة املنال

  الغربة واالغرتاب أنه كالطاعون الـذي  )م2000(ق ويصف عبد الرحمن الحال

وأن املصـل  ،وأنه عبارة عن قهر ويـأس وآمل لآلنسـان ،تفىش يف مفاصل البالد

الحــالق  ،عبــد الــرحمن(املضــاد يــربز دامئــاً يف القــدرة عــىل الخلــق واإلبــداع 

    )61 - 60: ص ،196عدد  ،مجلة الكويت ،م2000
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ـي فهـو يعنـي االغـرتاب العقـيل املـرادف للجنـون ذاتـه أما معنـى االغـرتاب يف الطـب النفسـ

Alienation  Mental  إذ ينفصل جزء من الذات انفصاالً تفكيكًيا من الجزء اآلخر بشكل ينتهي إىل

   .تناثر الشخصية وتباعد مكوناتها وأجزائها

يف  أن قمة االغرتاب نجدها عند املريض عقليـاً والـذي يعـيش )م1976(وقد عرف سيد املغريب 

عامله الخاص ناقدا لذاته متاماً كمحور لخرباته ونشاطه أنه االغرتاب الذي يفقد فيه الفـرد اإلحسـاس 

  .بذاته

أن االغرتاب يعني وعي الفرد بالرصاع القائم بني ذاته وبـني  )م1981(ويرى أحمد خريي حافظ 

وما يصـاحب ذلـك مـن البيئة املحيطة له بصورة تتجسد يف الشعور بعدم االنتامء والسخط والقلق 

سلوك إيجايب أو الشعور بفقدان املعنى والالمبااله ومركزية الذات واالنعزال االجتامعي وما يصاحبه 

  .من أعراض إكلينيكية

  ويــرى ســيامنSeeman )1983أن مــن أســباب الشــعور بــاالغرتاب عــن  )م

الذات هو الشعور باحتقار الذات مبعنـى انخفـاض تقـدير الـذات أي شـعور 

بتقدير سالب نتيجة الوعي بالتباعد بني الذات املثالية املفضلة والذات  الفرد

  .الواقعية

أن عمر االغرتاب هو عمر اإلنسان فال ميكن أن نتــناوله مـن  )م1984(ويقول إبراهيم محمود 

  كل جوانبـه ويف كافة مجاالت املعرفة يف الفلسـفة والفن

عة اإلنسان هو دافع أسـايس مـن دوافعـه وهـو واألدب والثقافات املختلفة فاالغرتاب من طبي

  .يختلف من إنسان  آلخر ومن عرص آلخر

يف تعريفه لالغرتاب باعتبـاره عـرض عـام مركـب مـن عـدد مـن  )م1984(ويذهب السيد شتا 

املواقف املوضوعية والذاتية التي تظهر يف أوضاع اجتامعية وفنية يصـاحبها سـلب معرفـة الجامعـة 

تفقد معه القدرة عىل إنجاز األهداف والتنبؤ يف صنع القرارات ويجعل تكيف وهويتها بالقدر الذي 

  .الشخصية والجامعية مغرتبًا

  أن ملصطلح االغرتاب استخدامات نفسـية  )م1986(وكام يقول محمود رجب

  فقد يعني مجرد الرسحان أو ،تتفاوت قوة وضعفاً 
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ينـة اهتامًمـا الرشود الذهني الذي ينشـأ نتيجـة اهـتامم اإلنسـان بـأمور مع 

  .يبعده عن ذاته وقد يعني الحس أو غياب الوعي

  ــي ــنعم الحفن ــد امل ــرى عب ــذات  )م1987(ي ــنفس أو ال ــن ال ــرتاب ع أن االغ

الحقيقية يحدد قدرة الفرد عىل االنتامء لآلخرين وهذا االغرتاب عن اآلخرين 

يحدد قدرة الفرد عىل اكتشـاف نفسـه أي أن االثنـني متـداخالن يعتمـد كـل 

  .عىل اآلخر منهام

  :املعنى الفلسفي لالغرتاب 

فمنـذ أن تكونـت املجتمعـات األوىل  ،قدميـة قـدم اإلنسـان يف هـذا الوجـود ،ظاهرة :االغرتاب

نشأت معها ويف ظل سننها وتقاليدها املشاكل واألزمات التي كانـت تـتمخض بشـكل أو بـأخر عـن 

 ،التمـرد والعصـيان ومواجهـة املجتمـع وكانـت تقـوده حينـا إىل ،أنواع من االغرتاب عاىن منها الفرد

  .وحيناً إىل االستسالم واالنعزال واالنكفاء عن الذات

واإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي يستطيع أن ينفصل عن نفسه أو عن مجتمعه وقد يعـيش 

االغرتاب ويكابده بصفته جزء من حياته ومكوناً من مكوناته النفسية واالجتامعية والوجوديـة دون 

  .أي أن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يحس ويستشعر ظاهرة االغرتاب ،عي انه مغرتبأن ي

إنسانية توجد يف مختلف أمناط الحياة االجتامعيـة ويف كـل " ظـاهرة " وميكن اعتبار االغرتاب 

الثقافات وان كانت قـد زادت عـىل حـده أو عـىل األقـل ازداد االنتبـاه إليهـا يف املجتمـع الصـناعي 

  ).110ص  :م1987 ،عيد(ث نتيجة الظروف االجتامعية واالقتصادية والسياسية الحدي

ويف القـرآن  ،هي صورة االغرتاب الذي ورد يف الهعد القـديم ،والصورة التي ينبغي الرتكيز عليها

مبعنـى اغـرتاب اإلنسـان عـن نفسـه بـوعي أو بـدون  )الصنمية(الكريم عن االغرتاب كام يتحدد يف 

أو تكون هناك أهداف خاصة لـدى اإلنسـان تسـتويل عـىل  ،لجأ إىل عبادة األشياءوذلك حني ي ،وعي

 ،بسطاوييسـ ،رمضـان(عـن رؤيـة البرشـ والعـامل مـن حولـه " عمـى " وتجعله يف حالـة  ،كيانه كله

   ).15ص :مجلة سطور ،م1999
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ريخ ويف ضوء ما حفل به تاريخ البرشية من االغرتاب نستطيع القول أن تاريخ البرشية هـو تـا

فهو والحالـة هـذه داء عـام يصـيب مجتمـع  ،تاريخ قهر لهذا التشيؤ ) *1( تاريخ تـشـيـؤ … اغرتاب 

مبعنى انه ال يختص بعرص دون آخر وال يقترص عىل قوم دون … كام يصيب مجتمع الحاجة  ،الوفرة

  .آخرين

الكتابـات التـي يعترب اآلن مـن اكـرث املصـطلحات تـداوال يف " االغـتـراب " والواقع أن مصطلح 

يعترب يف نظر الكثري من املفكرين والكتاب  -أي املصطلح   –وهو  ،تعالج مشكالت املجتمع الحديث

من أهـم السـامت املميـزة لهـذا العرصـ الـذي يتميـز بـالتطورات واإلنجـازات الضـخمة والتغـريات 

التكنولوجيـة أو مـا  أم ،الرسيعة واملتالحقة عىل كل األصعدة سـواء أكانـت االجتامعيـة أم الثقافيـة

وعىل الرغم من كرثة ما كتب حول االغـرتاب أو بسـبب  ،يسمى بالثورة املعلوماتية أو بثورة االتصال

فأن مفهوم االغرتاب ال يزال يعاين من كثري من الغموض ورمبا كان كذلك  ،تضارب اآلراء واالتجاهات

ومن هنـا تضـاربت األقـوال . .دقيقاً  أمرا طبيعًيا إذ من الصعب تعريف املفهومات األساسية تعريفاً 

وعليـه  .وكان عىل الباحث أن يورد أكرب عدد من التعاريف واالرآء حـول موضـوع االغـرتاب ،واآلراء

وانفصـال  ،مرتبطـة بخلـق آدم عليـه السـالم –يف جـذورها األوىل  –ميكن القول أن تجربة االغرتاب 

كام جاء يف اإلصحاح الثـاين مـن  ،ة إىل األرضوالهبوط من حالة التوحد والجن ،حواء من أحد ضلوعه

يف اإلصـحاح الرابـع " بـولس إىل أهـل أفسـس " وكام جاء يف رسـالة  ،سفر التكوين يف العهد القديم

حيث نجـد أن االغـرتاب هـو حالـة مـن حـاالت املـوت الروحـي الـذي يعنـي  ،لتوضيح هذا املعنى

اإلنسان أن يخرج من  الـلـهولذلك يدعو  ،اياوالذنوب والخط ،من خالل املعصية ،الـلـهاالغرتاب عن 

أنقذين ونجني مـن أيـدي الغربـاء الـذين تكلمـت أفـواههم " حالة املوت والعمى إىل روح الوجود 

واملعنى  ،وسلكوا طريق الباطل ،الـلـهوالغرباء يف الكتاب املقدس هم الذين أبتعدوا عن  ،"بالباطل 

   .)29ص :مجلة سطور ،م1999سعيد  ،الوكيل( الـلـهيف النهاية يفيد االنفصال عن 

                                                            
وتعني إحساس اإلنسان بفقدانه لهويته وشـعوره بأنه يعامل كام لو كان ]:  Reification[التـشـيؤ ) *  1( 

  ) .لرأساميل أي العبودية يف املجتمع ا –كنظام القن ( شيئاً مادياً يباع ويشرتى 
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  - :فقد أورد شاخت عدًدا من املعاين لالغرتاب وهي كاآليت

ويصف هذا االستعامل و املعنى تلك الحاالت الناتجة عن  :االغـرتاب مبعنى االنفصال -1

يضـاف إىل ذلـك  .االنفصال الحتمي املعريف لكيانات أو عنارص معينة يف واقع الحيـاة

 .كثرياً ما تنشأ حالة من االحتكاك والتوتر بني األجـزاء املنفصـلة انه مع هذا االنفصال

باعتبـار الكـون يف نظـره مكونـاً مـن أجـزاء  ،وقد برز هذا املعنـى يف كتابـات هيجـل

  .منفصلة ومتناثرة ومتفاعلة ولكنها متكاملة

عـن   enunciationعندما يربط االغـرتاب بعمليـة الـتخيل  :االغرتاب مبعنى االنتقال -2

فإنه سيكتسب معنى مختلفـا عـن  contractual Rightsن الحقوق القاعدية حق م

  .معناه السابق

حيث كان يقصد به نبذ أو  ،اإلنجليزية ،فاالغرتاب يف هذا املعنى قد وصفت البحوث التاريخية

 .أو نقل هذه الحقـوق مـن ذلـك الفـرد إىل شـخص آخـر ،مصادرة حق امللكية املتعلقة بأحد األفراد

ثل هذا النقل قد يولد تؤثرا يف العالقات فأن الباحثني أكدوا الشعور بالغضـب أو التسـليم ومع أن م

  .من جانب األفراد الذين  يواجهون مثل هذا العقاب

ويثري هذا املعنى جانًبا يف االغرتاب يتجسد نتيجـة لـوعي  :االغرتاب مبعنى املوضوعية -3

برصف النظـر  ،ستقل عن نفسهفنظرت الفرد لآلخرين كيشء م .الفرد بوجود اآلخرين

عن طبيعة العالقات التي تربطه بهم قد اعتربت من قبـل بعـض البـاحثني مـن أهـم 

مؤرشات االغرتاب وتشري البحوث الجارية عىل هذا املنوال إىل أن هذه الوضعية غالبا 

  .تكون مصحوبة بالشعور بالوحدة والعزلة بدال من التوتر  واإلحباط

ويف مقدمة ما يدخل يف نطاق هذا املعنـى الشـعور بـالعجز  :انعدام القدرة والسلطة -4

واملالحـظ إىل  ،وقد برز هذا املعنى يف نظرة ماركس يف هـذا املفهـوم .وانعدام القدرة

وعدم القدرة أو االستطاعة هو اكرث املعـاين تكـراراً  Power lessnessمعنى العجز  

  يف البحوث املعنية مبوضوع 



 

 53

ل االغرتاب بهذا املعنى هو حصيلة تأثري بحـوث مـاركس يف االغرتاب ويبدو أن استعام

وهذا النمط من التعبري عـن حقيقـة االغـرتاب ميكـن تصـوره مـن خـالل . هذا املجال

توقع االحتامالت الخارجية يف أذهان األفراد فيام يتصل بالحصول عىل نتائج محدودة 

ويسـتدعي هـذا  .التـي يتخـذونها Attitudsأو تقرير بعض املواقـف  ،يسعون إليها

املنظور تأكيد الظروف املوضوعية لألفراد باعتبارهـا مسـئولة عـن تحديـد درجـة مـا 

يكمن من واقعية يف استجابتهم إىل تلك الظروف وهذا بـالطبع يسـتدعي االسـتعانة 

لتحديد جوانب تلك الظروف كـام  Feld  Measurementبأدوات قياس ميداين يف 

يجـرون دراسـات تحليليـة كميـة لجوانـب السـلوك يفعل الباحثون الحقليون عنـدما 

عندما تتطلب  Experemental Studiesوقد يستعان بالبحوث التجريبية  .املتعدد

   .الحاجة إىل ذلك

ويناقش موضوع االغرتاب أيضاً من زاوية  ضياع املغزى بالنسبة للفرد  :انعدام املغزى -5

عـن موضـوع  Adorno )م1950(كام يتضح يف بعض بحوث العـامل األملـاين ادورنـو  

حيث تناول يف دراسة لـه مشـكلة تطلـع  Racial Prejudiceالتحيز والحقد العريف 

األفراد إىل تحقيق مغزى وغاية يف حياتهم ويرى بعض البـاحثني أن ظـروف الصـناعة 

والتخصص املهني تدفع الناس إىل ابتغاء الغايات واملعـاين الحياتيـة البسـيطة نتيجـة 

 Mannheiuفاملفكر مـا نهـاي  .بني اإلمكانيات االجتامعية املعقدة لصعوبة االختيار

يعتقــد أن الفــرد ال يســتطيع االنتقــاء بــني التفســريات الصــعبة بســبب زيــادة  ،مــثال

العقالنية التي تشدد عـىل التخصـص واإلنتاجيـة للـذين يجعـالن هـذا االختيـار أمـراً 

ع ملستويات اإلنتاج واألداء املهني وبعبارة أخرى فأنه مع زيادة التأكيد املجتم .عسرياً 

Professional er for Mance  تتناقص القـدرات الفكريـة لـدى النـاس ويصـعب

وبالنظرة إىل أن املجاالت األخالقية والعقيد يه  .عليهم اختيار الحلول العقلية املجردة

Dogmatic هي مجاالت ليس لها حدود موضوعية واضحة كام أن  
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ها تفتقر إىل حدود الصدق يف التنبـؤ فإنـه مـن غـري املمكـن النتائج التي تتمخض عن 

  .بحث هذا الجانب وربطه بتجربة االغرتاب بصورة ميكن أن تؤدي إىل مردودات

أن هذا املعنى املرافق الستعامل مصطلح يسـتـند إلـى بحوث العامل  :تالشـى املعايري -6

ويشـري هـذا "   Anomia" االنوميـا " عن موضوع  Durkheimالفرنيس دوركايـم 

 .Normsإىل الوضعية التي تتقدم فيها املعـايري " بناء عىل طرح هذا العامل"املوضوع 

أن  Normlessnessإذ أن دوركــايم أوضــح يف دراســـته لالنوميــا أو الالمعياريـــة  

املجتمع الذي وصل إىل تلك املرحلة يصبح مفتقرًا إىل املعايري املطلوبة لضـبط سـلوك 

األمـر  ،ايريه التي كانت تتمتع بإعفائه مل تعد تستأثر بـذلك االحـرتامأو أن مع ،األفراد

   .الذي يفقدها سيطرتها عىل السلوك

وعىل الرغم من هذا التباين واالختالف يف الرأي وأسـلوب املعالجـة فـان كـل املحـاوالت التـي 

مفهـوم بذلت حتى اآلن تدور حول أمـور معينـة بالـذات تشـري كلهـا إىل دخـول عنـارص معينـة يف 

واالخفاق يف التكيـف  ،والعجز عن التالئم ،والعزلة أو االنعزال ،االنسالخ عن املجتمع :مثل ،االغرتاب

بـل وأيًضـا انعـدام الشـعور  ،والالمباالة وعـدم الشــعور بـاالنتامء ،مع األوضاع السائدة يف املجتمع

رف الربيطانية مفهوم االغـرتاب بينام، حددت دائرة املعا )4ص  :م 1979 ،عامل الفكر(مبغزى االنتامء 

   :م باآليت1974عام 

  :)Power   lessness( انه يتضمن الشعور بالعجز  - 1

  .وتحدده مصادر خارجية ،وهو إحساس الفرد بأن مصريه مرتوك لغريه

   :)Meaning  lessness(انه يتضمن الشعور بالالمعنى  - 2

 ،و عدم وجود معنى الذات يف أي مجال مـن  مجـاالت العمـلأ  ،ويقصد به عدم الفهم الكامل

  .وان الحياة ليس لها معنى أو هدف

   :)Normlessness(وانه الشعـور بالالمعـيارية  - 3

  .ويقصد بها عدم االلتزام الكامل بالتقاليد والضوابط االجتامعية
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   :)Social isolation(وانه العـزلة االجتـمـاعي  - 4

  .ويقصد بها اإلحساس بالعزلة والوحدة يف العالقات االجتامعية

   :)Culture  strangement(وانه العزلة الـثقافـية  - 5

ويعني شعور الفرد بأن القيم املوجودة يف املجتمع غريبة عليه مثلام يحـدث يف متـرد الطـالب 

  .أو التمرد الفكري ضد املؤسسات التقليدية

  :)Self -  strangement( الغرتاب عن الذاتوانه ا - 6

   .وليس متوافق معها ،وهو إحساس الفرد بأنه غريب عن نفـسه

  ).م1996 ،ورد يف املؤمتر الدويل الثالث ،م1989 ،عبد العال ،تحيه(

  :املنظورات السيكولوجية لالغـرتاب

ومل ،س االستفادة من العلوم األخـرىمل يكن مجال االغرتاب الوحيد الذي يحاول فيه علامء النف
يكـــن علـــم الـــنفس أيضـــا، األول بـــني العلـــوم التـــي حاولـــت االطـــالع عـــىل مـــا توصـــل إليـــه 

’ بل أضحت هذه سمة مشرتكة لكل العلوم والتخصصات يف العرصـ الحـايل. واالستفادة منه،اآلخرون
  .مدرسته  السلوكية فقد استعار واطسون من العلوم الطبيعية منهجا وسعى لتطوير التجريب يف

فعـدوا الفـرد  ،وكذلك تأثر علامء النفس مبفهوم الفيزياء عن الذرة يف أواخر القرن التاسع عرش
وكانت امللكة حاصل جمـع  )الخ. .والخيال ،والذكاء ،الذاكرة(من وجهة نظرهم حاصل جمع ملكات 

تمر ذلـك منهجيـا واسـ. )38ص :ت ،ب ،مخيمـر(وكان اإلدراك حاصل جمع االحساسـات  ،املدركات
   .للجميع يف مناهج البحث العلمي كافة

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن علـامء الـنفس قـد اسـتفادوا مـام توصـل إليـه األدبـاء والفنـانني يف 
فقـد ظهـرت كموضـوع أسـايس يف كثـري مـن الكتابـات األدبيـة  ،كتاباتهم ورواياتهم حول االغـرتاب

وأصـبح املنطـوي عـىل ،نرثبولوجيـة والدراسـات الفلسفيةواألعامل الفنية والبحـوث االجتامعيـة واال 
يعـاين عـذاب  -بل ومن نفسه ومشـاعره وعواطفـه  –نفسه يظهر يف هذه األعامل مغرتبا عن الناس

  -الوحدة والعجز عن االتصال باآلخرين 
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و ولعل من أشهر هذه الروايات رواية األديب الفرنيس البريكام ،وعدم القدرة عىل التعامل مع غريه 
Albert camus  "الغريـب L'etranger   " التـي يعـالج فيهـا الشـاب الفرنيسـ الجزائـري  مريسـو

Meursaull  والـذي يجـد  ،الذي يعمل يف إحدى الوظائف الكتابية ويعيش كغريه من أبناء طبقتـه
صعوبة يف فهم للمجتمع الذي يعيش فيه حيث كانت تنقصه القدرة عىل مسايرة اآلخـرين أي عـىل 

وعىل التنـازل عـن مشـاعره وآرائـه الصـادقة األمينـة وبـذلك كـان يعـاين مـن " فاق االجتامعيالن" 
االغرتاب من الجميع الذي يعيش فيه، وهذه الحالة ذاتها ترددت بصور مختلفة يف أعامق الكثـريين 

بطريقة اصبح  Genetوجينيه  Ioncscoو أنسكو   Beckettمن مشاهري الكتاب من أمثال بيكيت  
وهـذا ،اب يبدو معها كام لو كـان نوعـا مـن الوبـاء االجتامعـي الـذي يهـدد املجتمـع الحديثاالغرت 

الوضع نفسه نجد له مثال يف كثـري مـن كتابـات السوسـيولوجيني  واالنـرث بولـوجيني الـذين يركـزون 
أي عـىل  The loncly  Crowdاسـم  Ricsmanبحوثهم ودراساتهم عىل ما يطلـق عليـه ريسـامن 

 ،مـن سـكان املـدن الـذين ينطـوون عـىل أنفــسهم" الذرية" أو الحشود الصغيـرة  تتلك املجتمعا
والتـي ال  ،ويعانون من الشعور بالضألة تحت وطأة النظم  االجتامعية السائدة يف املجتمع الحديث

ميلكون حيالها إال الخضوع رغم انهم مل يشـرتكوا يف صياغتها ورغم انهم ال يكادون يفهمون معناهـا 
 :م 1979 ،عـامل الفكـر ،أحمـد ،أبـو زيـد("  Gorge Novackئدتها عىل ما يقول جورج نوفاك أو فا

      .]مصدر سابق [  )4ص

يشري فرويد إىل االغرتاب ضمنا يف فرضيته الرتكيبية التي طرح فيها منوذجا قسم العقل مبوجبـه 

وألن هـذه القـوى تتفاعـل   .Super egoاألنا األعـىل  ،Egoاألنا  ،Idالهو: إىل ثالث قوى أساسية هي

فإن التفاعل بينهـا ال بـد أن يأخـذ شـكل  ،وألن لكل واحد منها أهدافا مختلفة ،باستمرار فيام بينها

وأكد فرويد بأن الشخصية تنظيم دينامييك نفيس كالبناء  ،)122ص:م1998 ،والطارق ،صالح(  .رصاع

وأن السـلوك نتيجـة للقـوى الديناميكيـة والتفاعـل املسـتمر بـني  ،تعتمد طبقاته العليا عىل السفىل

  ).27:ص،م1998 ،عزة محّمد ،غانم( ،واألنا العليا ،واألنا ،أنظمة الشخصية الثالثة الهو
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من أن هناك  )األنا(ويركز فرويد عىل القلق باعتباره حالة من األمل النفيس تعمل كإشارة إىل    

يثـري  )سواء كان خارجيـا أم داخليـا(ندما يرفض األنا االعرتاف بواقع وانه ع ،خطرا عىل وشك الوقوع

فإن االستجابة الغالبة إىل التغطية عىل أسبابه من خالل استعامل مـا اسـامها فرويـد  ،قلقا ال يطاق

  ).123-122:ص ،م1998 ،والطارق ،صالح(بالحيل الدفاعية 

نفصال عن األنا عندما يتوحد املرء مع وهذا يعني ان الشعور بالقلق واالغرتاب يكون نتيجة اال 

  ).22ص:م1989 ،األهواين(أحد الجانبني عىل حساب الجانب األخر 

 ،أبـو زيـد ،احمـد(ويرى فرويـد أن اإلنسـان عـدو الحضـارة ألنهـا تقـوم عـىل كبـت الغرائـز  

وأن اإلنسان ميارس الكبت للتخلص من شعور القلـق والضـيق الـذي يعانيـه بسـبب  ).7ص:م1979

فيبعد عن شعوره تلك الرغبات والدوافع والحاجات التي ال  ،د عوامل متضاربة القيم واألهدافورو 

 ،الطـارق ،صـالح(يتفق تحقيقها مع القيود التـي بنيـت يف نفسـه عـىل شـكل مثـل وقـيم وتقاليـد 

   ).127ص:م1998

 ،إىل اإلبـداعالذي اعترب فرويـد بأنـه العمليـة املؤديـة مبـارشة  ،وميكننا االستنتاج بأن التسامي

ـاع هـو منشـأ عمليـة اإلبـداع " ألنه اعترب  ،له عالقة باالغرتاب ،وعزا املنجزات الحضارية لها أن الرص

وأن الوظيفة النفسية للسلوك  اإلبداعي ونتيجته هو تفريغ االنفعال املحبـوس النـاتج عـن ضـغوط 

  ).16ص  :م1988 ،صالح(" الحضارة 

 )الهو، األنا األعىل ،األنا(ن فيها القوى النفسية الثالث   ويرى فرويد أن الشخصية السليمة تكو 

يظهر عىل الفرد  عدد مـن   ،متوازنة وعندما يضطرب هذا التوازن بني هذه املكونات النفسية الثالث

  ).138ص :م1998 ،الطارق ،صالح(ويضطرب تكيفه النفيس والوظيفي ) بينها االغرتاب(األعراض 

إننـا ال نسـتطيع أن نقهـر أجـزاء " عصـاب وتقـول يف االغـرتاب وتتحدث هورين باسهاب عن ال

إذ أن الفرد يصبح ببساطة غافال عن حقيقـة مـا . أساسية يف أنفسنا دون أن نصبح غرباء عن أنفسنا

  .يشعر به ويحبه ويرفضه ويعتقده
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ن باختصار يصبح غافال عن فهم ماذا يكون؟ ونتيجة الفتقاره إىل فهم هويته فإنه يحيا حياته م
فليس يف وسعه أن يتخـذ  .نسيج تصوره ويفقد االهتامم بالحياة ألنها ليست ما يرغب   فيه حقيقة

ويعيش يف حالة مـن الالواقعيـة وبالتـايل فهـو يف حالـة مـن  ،قراراته،  ألنه ال يعرف حقيقة ما يريد
  .)46ص :م1987 ،عيد(الوجود الزائف مع نفسه 

 The reurotic(م  1937 ،ية يف العرصــ الــراهنوتشــري هــورين يف كتابهــا الشخصــية العصــاب
Persorality of our time( خلفـت  ،مثل الواليات املتحدة األمريكية ،إىل أن املجتمعات الصناعية

األمور املادية، أمناطا عصابية شـائعة ومتزايـدة أخـذت تـربز يف أنـواع  مـن  ،بتوكيدها عىل التنافس
يف أعامقـه خاصـية  )دفـن(أن يف هـذه املجتمعـات قـد عـن ) الحـروب(العدوان املحدود والشامل 

واضــح أن هــذه مــن أعــراض ).45ص:م1998 ،والطــارق ،صــالح(التعــاطف الوجــداين مــع اآلخــرين 
  .االغرتاب

حيث يبـدأ أوال بانفصـال الشـخص عـن  ،االغرتاب عند هورين يعني أساسا االغرتاب عن الذات
 Horney(اإلحساس بذاته باعتباره كال عضويا  مشاعره الخاصة به وقيمه ومعتقداته، ومن ثم يفقد

, 1975.(  

والذات الحقيقية حيـث متثـل األوىل الوضـع  -الذات الفعلية : وتطرح هورين نوعني من الذات
فيام متثل الذات الحقيقية ما ينبغـي أن يكـون عليـه وأنـه ذا اغـرتب  ،الفعيل لإلنسان يف زمان معني

فإنه ينفصل أو يحرم من مركز القوى األصـيلة والطاقـة ،الحقيقةاملرء عن ذاته الفعلية لحساب ذاته 
  ).44ص:م1992  ،الجرموزي(الدافعة الكامنة يف داخله  

وحددت هورين عددا مـن األعـراض النفسـية املصـاحبة لالغـرتاب مـن بينهـا الشـعور بـالخزي 
رى أن الرنجسـية وهـي تـ. ووجدت يف الرنجسية تعبريا عن اغرتاب الذات .وكراهية الذات واحتقارها

ال تعني عشق الذات، بـل تعنـي االغـرتاب عنهـا، وأن الرنجيسـ يحيـا ملتصـقا بأوهامـه عـن نفسـه 
)Horney , 1975(  هورين من فقدان املغـرتب لكينونتـه وانفصـال أرادتـه "فتأسيسا عىل ما حددته

 )ويـز(ا ، دراسات، أشارفيه1964وكينستون  ،1961وشاخت ،1961)Weiss(أجرى كل من ويز  ،عنه
تنفصـل خرباتـه  ،غري واع مبا يدور حولـه ،إىل أن املغرتب عن ذاته يرى نفسه كام لو كانت آخر سواه

  بطل (ورضب عىل ذلك مثال اغرتاب مريسو . وتنفصل مشاعره عن خرباته ،عن مشاعره



 

 59

ل أو القتـ ،أو حـب الفتـاة ،أي يشء أهمية ال مـوت األم ،الذي ال يرى  ليشء )قصة الغريب لكاموم
ان املغرتب عن  ذاته ال (فيام بلور شاخت هذا املعنى بقوله   ،بدون سبب، فكل يشء يف نظره سواء

   ).47-46ص ،1987،عيد( ).وال ماذا يريد منه اآلخرون ،وال ماذا يريد ،يعرف من يكون

من اكرث البحوث دقة وعمقـاً يف موضـوع االغـرتاب،  )Erick fromm(يّعد ما كتبه أيرك فروم 

 Personality(حيث تحدث عنه ضمن منو وتطور الشخصية ،عن أنه تناوله من زاوية جديدةفضال 

 Development(.  وهو ينظر إىل االغرتاب عىل انه منط من التجربة يرى الفرد نفسـه فيهـا كـام لـو

االغتـراب الـذايت أو " ولهذا استخدم مصطلح  )Fromm. 1955( .كانت غريبة عنه، أو منفصال عنها

. الذي  يعني ضعف الصلة أو انعـدامها بـني الفـرد وذاتـه ،Self –  estrangment"اب النفس اغتـر 

ــيم  ــا والق ــة التكنولوجي ويعــزو فــروم أســباب االغــرتاب إىل طبيعــة املجتمعــات الصــناعية وهيمن

ويذهب إىل أن االغرتاب يف املجتمعات الحديثـة يكـاد يكـون  .واالتجاهات واأليدلوجيات التسلطية

والنظـام االجتامعـي   -فاإلنسان املعارص يشعر بأنه منفصل عن ما حوله من الناس والعمـل  .شامال

فإذا سارت األمور عىل مـا هـو عليـه فانـه يتوقـع أن  ،ولهذا فهو يبدو متشامئا من املستقبل ،عموما

  .)Fromm, 1955(ينتمي اإلنسان حتام إىل مجتمع مختل يف توازنه 

أن اإلغـرتاب يرجـع يف  ،)م1995(ام هو مذكور يف كتاب الزعبي ومن أسباب اإلغرتاب النفيس ك

   :أساسه إىل العديد من العوامل منها

  .غياب القيم الدينية واإلنسانية يف حياة الطالب الشباب .1

  .وثقافة الراشدين من حولهم ،الفجوة بني ثقافة الطالب الشباب .2

 عدم قـدرتهم عـىل وعدم تحقيق ذواتهم وبالتايل ،عدم وجود معنى وأهداف للحياة .3

  .تقبل ذواتهم

التناقضات املوجودة داخل مجتمع الراشدين من حولهم مام يجعل الطالب الشـباب  .4

  .يفتقدون املُثل العليا الذي ميكنهم أن يحتذوا به
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  . الفتقارهم أهداف الحياة التي يحيوها ،أفتقاد الطالب الشباب معنى وجودهم .5

  ).139 -138: ص ،م1996 ،الزعبي(

فروم إن مشكلة اإلنسان األخالقية تصور عن عدم تواصله مع نفسه ومن ثـم فقدانـه  ويعتقد

ألن املجتمـع الحـديث حـول اإلنسـان إىل أداة لخدمـة أغـراض خـارج نفسـه  –اإلحساس بأهميتـه 

 ,Fromm(وانـه اصـبح يتعامـل مـع نفسـه كـام لـو كانـت سـلعة ).أغراض املؤسسات االجتامعية(

الحارض ال يستطيع تحقيق ذاته الواقعية ألن ذلك يعني  الحريـة التـي  أن إنسان العرص" و ).1961

. .وبالتايل اصبح اإلنسان يعيش منفصال عن ذاته الواقعيـة ،أصبحت حالة مخيفة يهرب منها اإلنسان

  ).29: ص ،م1990 ،صالح(ذاته األصلية 

اعتبـاره الخـالق ال يحيـا حياتـه ب .ويطرح فروم وصًفا لشخصية املغرتب وسلوكه فهو كام يـراه

يعـاين  ،ويكون معتمدا عىل قوى خارج نفسه.بل يحياها باعتباره شيئا ينقصه يشء جوهري ،ألفعاله

ويحيا يف وهم أن يف مقدوره أن يفعـل مـا يريـد ألنـه تعـوزه الدرايـة  ،من العزلة والوحدة والعجز

وان  ،مـن االسـتبداد فتحكمـه فيـه بنـوع ،ولهذا تصبح أعامله وما يرتتب عليها منفصلة عنه.بنفسه

سـواء  ،عليه ان يطيعها ألن االغرتاب يفيض بالرضورة إىل نوع أخـر مـن االغـرتاب يتمثـل بالخضـوع

لفرد أو قائد أو دولة مام يرتتب عليه فقدان اإلنسـان للسـيطرة عـىل األمـور التـي تخصـه وتتعلـق 

   ).Fromm, 1955(بحريته ومبصريه

األساسـية يف منـو الفـرد وتطـوره تتعلـق بتكـوين  أن املعضـلة Erikson ولقد وجد اريكسـون

الذي ينظر إليـه عـىل انـه تتـابع للتطـور النفيسـ وانـه إحسـاس الـذات  )egoidenfityهوية األنا (

  ).147: ص ،م1998 ،والطارق ،صالح(باالستقالل والتفرد والتكامل 

ذا يتوقـف عـىل وان هـ ،ويرى أن تحقيق اإلحساس بالهوية يبدأ لـدى الفـرد يف فـرتة املراهقـة

ــه ــة التوفيــق بيــنهام واألدوار االجتامعيــة املختلفــة   ،معرفتــه لقدراتــه وإمكاناتــه وواجبات ومحاول

  ).44: ص ،م 1992 ،الجرموزي(وتوقعات كل دور ومدى فهمه لطبيعة دوره 
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متاسـك الهويـة  ،ومتثل قدرة الفرد عىل إدراك الفرد للعالقات بني إمكاناتـه واألدوار االجتامعيـة

ويرى اريكسون ان ذلك يشكل صعوبة أمام الشباب  .وكيدها كنقيض لتشتت األنا أو متييع الهويةوت

مـام يجعـل أدوارهـم  ،خاصة ملا يتصف به عامل اليوم من رسعة التغيري ووجود الفجوة بـني األجيـال

  ).26 :م ص1989 ،أالهواين( .املتوقعة متباينة

 ،والطـارق ،صـالح(اريخ يف تشـكيل الشخصـية  وبتأكيد اريكسون عىل الحضارة واملجتمع والتـ

التي تعنـي الصـورة التـي يحملهـا الفـرد عـن نفسـه ككـائن " هوية االنا " وتطور  .)147ص  1998

ـاع والسـيطرة عـىل األزمـات ،متفرد وكفء الـذي  ،فان االغرتاب يعني لديه فشـل االنـا يف حـل الرص

  .غرتابومنها اال  ،سيكون السبب يف إحداث االضطرابات النفسية

تصورا نظريا لالغرتاب مـن خـالل دراسـته التـي أجراهـا عـىل  Kenistonولقد وضع كينستون 

توصل فيها إىل أن األصل يف االغرتاب هـو اغـرتاب الـذات النـاتج عـن فقـدان  ،طلبة جامعة هارفارد

 ،اوعدم وجود أهداف بعيدة املـدى يسـعى الفـرد إىل تحقيقهـ ،الثقة والنظرة التشاؤمية للمستقبل

   ).25:ص ،م 1989االهواين، (وعدم رىض الفرد نحو معظم أفراد املجتمع 

ويرى كينستون ان الذين يعانون من االغرتاب لديهم شعور بفقدان الثقة بأنفسهم وبالطبيعـة 

 , Keniston , 1964(وانهم يعانون من اكتئاب واضطراب نفيس وعدوانية تجاه أنفسهم  ،اإلنسانية

P. 54.( عـدم تعيـني " فانه يتفق مع اريكسون يف قوله عن " فقدان الثقة " نستون عىل وبتأكيد كي

كأساس لإلحساس باالغرتاب ينتج عنه الشعور بالعزلـة والخـزي وعـدم  التواصـل والشـعور "الهوية 

وبالتـايل  ،بالذنب واليأس وكراهية الذات الذي يؤدي إىل عدم  قـدرة الفـرد عـىل التخطـيط لحياتـه

  ).48-47 :ص ،1987،عيد( ،الثقة والدونيةاإلحساس بعدم  

ولعل اكرث نظريات االغرتاب شيوعا يف العرص الحديث هي نظرية سارتر الذي يرى أن االغرتاب 

فـاملنظور  ،)29: ص ،م 1990صـالح، (النفيس حالة طبيعيـة لوجودنـا يف عـامل خـال مـن  الغـرض    

 .ب بسبب ضغوط املجتمع املعارص ومطالبـهيرى اإلنسان انه يعيش  يف حالة من االغرتا –الوجودي 

  وينظر إىل االغرتاب عىل انه حالة من االنعزال عن
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وهكـذا  .يقال عنه اغرتاب ،فأي يشء يتعارض مع مدركاتنا الجارية وتعبرياتنا عنها ،الشكل الطبيعي 

تقمع  فأن الكثري من مؤسساتنا االجتامعية قد تفرض علينا مطالب تتعارض مع حاجتنا املفروضة قد

 ،وانه بدون اإلحساس بالهوية الشخصـية وبالقيمـة الجوهريـة للـذات .حرية التعبري الشخيص لديه

 ،م1998 ،والطـارق ،صـالح(يحس بـاألىس والعزلـة " كائن " سوى "ال يشء " فان اإلنسان قد يكون 

   ).478: ص

يب شـخص ويـرى ان العصـا  ،اغرتاب الذات مبا يسميه العصاب الوجودي  Maddiويربط مادي 

ولهـذا السـبب فـأن العصـايب الوجـودي .ومن ثم منفصل عن التفاعل مـع اآلخـرين ،ملتصق بنفسه

  ).49 :م ص1987،عيد(شخص مغرتبعن نفسه وعن املجتمع الذي يعيش  فيه 

ففـي  ،لقد حاول الباحثون النفسانيون تحديـد مظـاهر أو أعـراض االغـرتاب  وتحديـد أبعـاده

  ).مFelex  Geyer )1981حدد فيليكس جيري "املنظومة العامة  نظرية" نظريته التي اسامها  

 املعنى السيكولوجي:  

يف  )Alienatio(حيــث ميكــن أن يالُحــظ أن كلمــة  ،هنــاك اســتخدام تقليــدي أخــر لالغــرتاب

[  )Ibid. 2(. " .وعجز أو فقدان القوى العقلية أو الحـواس ،حالة فقدان الوعي" الالتينية تدل عىل 

  "كام يالُحظ فروم يف كتـابه  .]مصدر سابق 

" املجنـون " فإن املعنى القديم لالغرتاب قد استخدم للداللة عىل الشـخص " املجتمع السوي  

ويـذكر فـروم أن هـذين  ،Alienadoوالكلمة األسـبانية ،Alieneوالذي تدل عليه الكلمة الفرنسية 

أي الشخص املغـرتب متامـاً عـن " السيكوبايت " هام املصطلحان القدميان اللذان يدالن عىل الشخص 

تستخدم إىل اآلن للداللة عىل الطبيب الـذي يعـالج  )Alienist(وال تزال الكلمة اإلنجليزية    .عقله

  ).Fromm: The sane society,p. 121 , 1972(الذهانيني 
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 املعنى الديني:  

 .كـاب املعصـيةأي يتعلـق بالخطيئـة وارت ،سبحانه وتعـاىل الـلـهويتعلق بإنفصال اإلنسان عن 

 ،وخاصة يف العهد الجديـد ،وقد وردت كلمة االغرتاب يف الرتجامن والرشوح الالتينية للكتاب املقدس

  ).37-34 :م1978 ،ص ،رجب ،محمود(ويف النصوص التي تتحدث عن فكرة الخطيئة بصفة خاصة 

 ،والسـلب ،أما املصطلح األملاين فقد استخدم منذ العصور الوسطى ليدل علــى معـاين السـطو

 :Schacht(يستخدم بشكل عام لإلشارة إىل كل مـا هـو أجنبـي وغريـب  )(Fremdواللفظ األملاين 

Alienation , p. 5, 1972.( كام استخدم املصـطلح األملـاين فـيام يتعلـق بعمليـة تغريـب امللكيـة، 

 ،والسـلب ،ذواألخـ ،أعنـي السـطو  ،"جـريم " واملقصود بالتغريب هنا تلك املعاين التي أشار إليهـا 

وامنا  بطريقة قهرية ال إرادة فيها  ،وكلها دالالت سلبية تبني أن النقل ال يتم طواعية بإرادة  اإلنسان

وهـذا مـا دعـا هيجـل إىل اسـتخدام  .لذلك ال يستخدم ذلك املصطلح يف العرصـ الحـديث .لإلنسان

  Entausserung(،. (Verausserung)التخـاريج(اصطالحات أخرى  بجانـب هـذا املصـطلح مثـل 

ليشـري بـه إىل هـذا املعنـى القـانوين " فلسفة الحـق " وقد استخدم هيجل املصطلح األخري يف كتابه 

  .)bid.: pp. 5-6(للملكية  

األملاين قـد اسـتخدم يف أملانيـة العرصـ الوسـيط مبعنـى  )الغربة(ويشري شاخت إىل أن اصطالح 

ويف أملانية القرن السادس عرش تـم  ."لحواس فقدان الوعي والشلل املؤقت ل" يتعلق ببعض حاالت 

ولهـذا املعنـى األخـري  .إستخدم أخر لهذا املصطلح يدل عىل معنى الغربة واالنفصال بني األشـخاص

  .حظ أوفر يف االستمرار يف اللغة األملانية الحديثة

  :أبعاد االغرتاب

ضح بأن االغرتاب يـأيت نتيجـة ووا .والعزلة ،واغرتاب الذات ،والال معيارية ،والال معنى ،العجز -

والتناقض الجديل بني الواقع والصياغات  ،للفجوة العميقة بني املثل والواقع وثنائية الذات واملوضوع

  والفشل   يف تحقيق توافق بني ،االداتية للعقل
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والتجـاوب  ،والفجوة القامئـة  بـني حاجـات اإلنسـان األساسـية ،املواقف الواقعية واملواقف املمكنة 

   ).79-78: ص ،Geyer،Felex 1981فيليكس جيري(حدود من طرف املجتمع امل

انسـالخ اإلنسـان  :وتوصل الجـرموزي إىل تحديد عدد من مالمح أو سامت االغرتاب من  بينهـا

ورفــض القــيم واملعــايري  ،واخــتالل الشخصــية ،وفقــدان الهويــة ،وانفصــاله عــن نفســه ومجتمعــه

والشـعور  ،واالستسـالم الكامـل للضـياع ،ثري يف مجريـات الحيـاةوعدم القدرة عـىل التـأ  .االجتامعية

  ).47:ص ،م1992 ،الجرموزي(بالقلق 

ويلخص صالح إىل القول بأن علامء النفس واالجتامع مييلون إىل اإلقرار بوجود حـاالت متنوعـة 

  : فانه يتضمن اآليت ،وانه مع تنوع حاالته ،من االغرتاب

 ألنـه يتقـرر  ،نه ال يستطيع السيطرة عىل مصريهويتمثل بإحساس الفرد بأ  :العجـز

  .بواسطة عوامل خارجية أهمها أنظمة املؤسسات االجتامعية

 الذي يتمثل باإلحسـاس العـام بفقـدان الهـدف  :أو فقدان املعنى ،فقدان الهدفية

  .والشعور بعدم وجود معنى للحياة ،يف الحياة

 ل االجتامعية املحددة للسـلوك الذي يعني نقص اإلسهام يف العوام :فقدان املعايري

  .املشرتك

 الذي يعني اإلحساس باالنسالخ عند القيم األساسية للمجتمع :التنافر الحضاري.  

 التــي تعنــي اإلحســاس بالوحــدة واالنســحاب مــن العالقــات  :العزلــة االجتامعيــة

  .االجتامعية أو الشعور بالنبذ

 وميكن القـول بأنـه إدراك  ،ويعد اصعب حاالت االغرتاب تعريفا :االغرتاب النفيس

  . )30-29:ص ،م1990 ،صالح(الفرد بأنه اصبح بعيدا عن االتصال بذاته 
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يف ضوء هذه النظريات والتوجيهات النفسية نخلص إىل أن االغـرتاب كموضـوع بـدأ يف األصـل 

   .وكانت الكتابة عنه تأملية بحثه .فلسفياً 

الــنفس انفــردوا بإخضــاعه للقيــاس  وان علــامء .ثــم تناولــه علــامء الــنفس وعلــامء االجــتامع

وتجريبيـة  ،وانهم استطاعوا تحديد أهم أبعاده وابرز مظاهره مـن خـالل دراسـات ميدانيـة،النفيس

  .أيضا

مبعنى انه حالة نفسية وسلوكية يعيشها  ،ويتفق علامء النفس عىل أن االغرتاب ظاهرة إنسانية

   :املها    باآليتوان هذه الحالة متعددة األبعاد ميكن إج. من يقع فيها

اغـرتا  -الـال هـدف   –التمرد  –الالمعنى   -العجز  –الالمعيارية  -التشيؤ –العزلة االجتامعية (

  ).أزمة الهوية -فقدان الثقة  -ب الذات 

ومـنهم مـن  ،)م1959سـيامن (وهناك مـن يختـزل هـذه األبعـاد أو العوامـل إىل ثالثـة فقـط 

بل  ،وهذا يعني أن االغرتاب ليس ظاهرة أحادية البعد). م1964 ،كينستون(عامال ) 13(يوسعها إىل 

   .متعددة كتعدد أبعاد اإلنسان النفيس واالجتامعي

عـىل حسـاب تفاعلـه مـع  ،ويتفق علامء النفس عىل أن الفرد حني يلوذ بذاتـه ويتمركـز عليهـا

اته النفسـية تختـل وتظهـر فأن حي ،وانتامئه اإليجايب للحياة ،الواقع واستجابته الفعالة لحركة الحياة

عيـد (عليه األعراض املصاحبة لالغرتاب من عزلة موحشة واكتئاب وقلـق وتسـلط وتشـيؤ وعـدوان 

فـالفرد قـد  .وهذا يعني أن لالغرتاب أرضارا تشمل كل مـن الفـرد واملجتمـع )212 - 211:ص 1987

 ،عـىل وفـق تخطيطـهيعاين من اإلحساس بالعجز وفقدان القدرة عىل توجيه ما يقوم به من نشـاط 

فيصاب نتيجة لذلك باإلحباط وبفقدان االهتامم بـاألمور الحياتيـة وفقـدان الهـدف أو املعنـى مـن 

فيضطر إىل أن يسـلك سـلوكا يخـرج عـن املبـادئ  ،فضال عن إحساسه بعدم جدوى األخالق ،سلوكه

وقـد  ،د عليهـااألكرث من ذلك أن الفرد الذي يحس بأن ذاته أصبحت غريبة عليـه قـد يحقـ .الخلقية

  ).30: م ص 1990 ،صالح(يرتكب بعض السلوكيات التي تتناىف مع ما يؤمن به من قيم وأفكار 
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  :التغلب عىل االغرتاب 

والشـخص املغـرتب يف  .إن اإلنسان السوي يف نظر فروم هو الذي يستطيع أن يكون ذاتاً أصيلة

ويفقـد الشـعور  ،كيشـء أوكسـلعة ألنه يعامل ذاتـه ،نظره هو شخص مريض من  الناحية اإلنسانية

وميكن القول مع جون شار بان موقف اإلنسان املغـرتب عنـد فـروم . )Ibid, p. 204(األصيل بذاته 

إىل الحد الذي يكون فيـه املـرء إنسـاناً فإنـه يعـاين مـن العصـاب "   :يتلخص يف هذه املعادلة اآلتية

 :Schaar(فإنه يستمتع بسعادة مخدر االمتثال  ،الحادة واىل الدرجة التي يكون فيها اإلنسان مغرتباً 

Escape from  Authority, p.198, 1961(.  

لذلك نسـتخلص مـن آراء  ،يفرتض رضورة قهر هذا االغرتاب ،والنظر إىل االغرتاب كظاهر سلبية

  -:وأفكار فروم املتناثرة أهم األسس واملبادئ التي ميكن من خاللها قهر وتحديدها فيام ييل

  .الغرتاب والقدرة عىل تحمل العزلةالوعي با −

  .بزوغ األمل −

  .بعث اإلميان ومناهضة الصنمية −

  .االرتباط التلقايئ بالعامل −

  .تشييد املجتمع السوي −

  -:والقدرة عىل تحمل العزلة ،الوعي باالغرتاب  -1

وبصـفة خاصـة  ،يتناول فروم جزءاً كبرياً من قضية االغرتاب من خالل مفهومة عن  الآل شـعور

فأنه يقصد انه يقـول بـان "  والشك   ،اب اإلنسان عن ذاته الذي يتضح من خالل فكرة االمتثالاغرت 

 )Schaar: Escape from  Authority, p.204, 1961( .الوعي باالغرتاب يـؤدى اىل التغلـب عليـة

مام من اجل فتح العينني ورؤية ما يكون أ  ،ال يعني شيئاً غري عملية اإليقاظ" والوعي الذي يقصده 

  ،اإلنسان
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" فالوعي يعني طرح األوهام لذلك فإىل الدرجة التي يكتمل فيها هذا الوعي تكون عمليـة التحـرر 

)Fromm: The Revolution of Hope, p. 64, 1970 .(  

إن تاريخ اإلنسان بالنسبة لفروم هو تاريخ الوعي ومنوه الذي موضوعة حقائق الطبيعة خارج 

 ،تختفي التناقضـات االجتامعيـة"  ينمو الوعي بطريق طبيعية فالبد أن ويك  ،اإلنسان واإلنسان ذاته

وكل النزاعات أال عاقلة التي فرضت عىل اإلنسان عرب تاريخـه الطويـل وعيـاً خاطئـاً يك تحقـق عـىل 

أن الوعي بالواقع املوجـود، وباسـتمرارية تقدمـه يسـاعد عـىل تغيـري … التوايل السيطرة والخضوع 

  ).Ibid. pp.64-65( .الواقع

وتخلص من كل الروابط التـي مـن  ،واإلنسان ال ميكن أن يعي اغرتابه إال إذا انفصل عن الحشد

والحق أن مفهوم العزلة مـن املفاهيــم الغامضـة لـدى فـروم إذ انـه  .شأنها أن تفقده الوعي بذاته

  يُـقر بان اإلحساس بالعزلة هو شئ ال يطاق

أي التـي  ،ويقصد العزلة السـلبية ).30ص  :م1972 ،فن الحب ،مجاهد :ترجمة ،ايريك ،فروم(

  .دون أن تصله بأي شئ ،تفصل اإلنسان عن جذوره

 ،وتؤكــد عــىل فرادتهــا ،أمــا العزلــة اإليجابيــة فهــي العزلــة التــي تســاعد عــىل تقويــة الــنفس

لذلك ميكن القـول  ،وفروم يرفض بشدة أية صورة من صور التكيف السلبي مع املجتمع .واستقاللها

دراً من العزلة  قد يسمح لإلنسان بان يتحرر من الروابط التي تحد من حريته ويسـاعده عـىل أن ق

  .أن يحقق تفرده واستقالله

 ،بل هي نسبية إذ أن العزلة التامة أو املطلقة تبدو شـبه مسـتحيلة ،وهي ليست عزلة مطلقة

فكار وقـيم أخـرى تعطيـه لكنه قد يرتبط بأ  ،فالفرد قد يكون معزوال عن القيم السائدة يف مجتمعه

" قـد تفيضـ إىل املـوت "  إن العزلة التامة كام يقول فروم ،شعوراً بالتواصل وبأنه ينتمي إىل شئ ما

أو منبوذاً البد أن يجد له رفيقاً لقدره عـىل  ،أو متمردا أو متصوفاً  ،لذلك فاإلنسان سواء أكان سجيناً 

 ،:الخـوف مـن الحريـة ،مجاهـد :ترجمـة ،ايريـك ،فـروم.(يف روايته معاناة الجوع )بلزاك(حد تعبري 

  ).24: م، ص1972
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   :بزوغ األمل  - 2

وال  ،الذي مل يولـد بعـد ،يعني أن تكون مستعداً يف كل لحظة لذلك" أن األمل كام يقول فروم 

    .يوجد أي معنى يف أن تأمل فيام هو موجود من ذي قبل أو فيام ال ميكن أن يوجد

أو يف العنـف أمـا هـؤالء الـذين يكـون  ،أما أن يستقرون يف الراحة إن هؤالء من ضعاف األمل

ويساهمون يف كـل لحظـة يف مـيالد  ،فإنهم يرون ويهتمون بكل دالئل الحياة  الجديدة ،أملهم قوياً 

بعبـارة  )Fromm: The Revolution of  Hope , p. 9, 1970(.ذلـك الـذي يكـون مهيـأً للمـيالد

وهـو التعبـري عـن اإلمكانيـات  ،م هو امليالد املسـتمر للحيـاة وللفـردأخرى أن األمل كام يريده فرو 

أن الحياة قد تنتهي عندما يغيب األمـل فاألمـل هـو عنرصـ جـوهري يف  ،الحقيقية لإلنسان وللواقع

بـل واملجتمعـات واألمـم  ،بناء الحياة ويف رقي الـروح اإلنسـاين ولـيس الفـرد وحـده يحيـى باألمـل

فهــو عنرصــ حاســم يف أيــة محاولــة تســعى للتغيــري  )Ibid. pp.13-22(.والشــعوب تعــيش عليــه

  .االجتامعي نحو أكرب قدر من الفاعلية والوعي والفكر

ويرفض فروم االعتقاد الخاطئ بأن األمل هـو امـتالك الرغبـات واألمنيـات إذ أن الرغبـات قـد 

) Ibid. p.6(أمـالً . لـيسولهذا يصبح اإلنسان مسـتهلكاً سـلبياً و  ،تتضمن الرغبة يف األشياء اال مادية

فهنا يكون الزمن واملستقبل هـام  ،كام يرى أن األمل هو ليس هو االنتظار السلبي أو الرجاء الزمني

 ،صـنمية املسـتقبل ،الدعاة األساسية لهذا النوع من األمل الزائف وهنا نجد نوعـاً اخـرمن الصـنمية

من أجـل أن نخـرج مـن  ،يكون مهيأ للميالد إننا بحاجة إىل األمل إىل ذلك الذي .واألجيال ،والتاريخ

  .ونعرث عىل هويتنا الضائعة بني األشياء ،ومن أجل أن تقهر اغرتابنا ،حالة النشيوء

  :بعث اإلميان ومناهضة الضحية - 3

أي  ،يبني فروم أن النظام اإلنساين الحديث حتى يومنا مل  يشبع سوى حاجات اإلنسـان املاديـة

 ،والعقـل ،أما تلك امللكات والحاجات اإلنسانية كالحـب، والـود ،الجسديتلك التي تضمن له بقاءه 

  الخ فإنها مل تشبع بدرجة…  ،واإلميان ،والسعادة



 

 69

أخذ تأثري الـدين بشـكله التقليـدي  ،ومع النمو املتزايد للعلوم الحديثة .)Ibid. pp.13-22.(كافية  

بـري مـن االغـرتاب كإحـدى املشـاكل ولذلك ميكن أن يعـود جـزء ك ،وليحل محله العلم الجديد ،يقل

اإلنسانية التي تواجه اإلنسان يف املجتمع الحـديث إىل نقـص الجانـب الروحـي الـذي يتحـدث عنـه 

قـد سـقط يف العبـادة  ،ألن اإلنسان الحديث الذي توهم أنـه قـد تحـرر مـن القيـود الدينيـة ،فروم

  .لام هو بحاجة إىل بزوغ األملمث ،الصنمية بصورها الحديثة ولذلك فهو بحاجة إىل بعث اإلميان

أن هـذا اإلميـان تتأصـل  :إميـان عقـيل ؛ يقـول عنـه فـروم :ويفرق فروم بني نوعني من اإلميان

 ،والقدرة عىل إصـدار الحكـم ،ويف املالحظة ،ويف ثقته بقدرته عىل التفكري ،جذوره يف تجربة اإلنسان

عىل املالحظة وعىل التفكـري املنـتج لإلنسـان أنه اإلميان الذي يتأصل يف العقدية املستقلة التي تقوم 

)Fromm: Man for Himself, p.205, 1967(  " ويقوم أيضاً عىل التحـرر الكامـل مـن الخضـوع

وعىل قـول  ،وعىل القدرة عىل اإلحساس بالهوية ،أنه يقوم عىل الثقة بأنفسنا ،ألية معبودات صنمية

اآلخر هو اإلميان الال عقيل وهو ال يستند إىل العقل  واإلميان )Ibid. p.206.(بطريقة رشعية" أنا  "  

 .Ibid( .أو أي أكرثيـة تـؤمن بـه ،وإمنا هو يُسلم به ألي سـلطة تقـول بـه ،يف قبول أمر  من األمور

p.205( هو خضوع ليشء ما يقبل كام هو وكأنه حقيقي برصف النظر عـام إذا " :أنه كام يقوم فروم

وقد يكون موضوعه صنامً  ،لكل إميان ال عقيل هو طابعه السلبي والعنرص الجوهري ،كان ذلك أم ال

ولذلك غالباً مـا  ،)Fromm: The Revolution of Hope, p. 14, 1970(.  أو أيدلوجية ،أو زعيامً 

من هنا يرى فـروم أن  الخطـر الـذي يهـدد القـيم  .يرتبط هذا الشكل من اإلميان بالعبادة الصنمية

والقـوة يف الـبالد  ،إمنـا هـو عبـادة الدولـة ،س هو عبادة األصنام التقليديةالروحية لإلنسان اليوم لي

 Fromm: Psychoanalysis and Religion, pp(وعبادة اإلله والنجـاح يف حضـارتنا    ،التسلطية

الـذي يقـوم عـىل حريـة اإلنسـان ويؤكـد  ،أننا بحاجة إىل بعث اإلميـان العقـيل  (1951 ,124 -123

املغـرتب هـو بالرضـورة  وإذا كـان اإلنسـان .مناهضة الصنمية يف كافة صورها كرامته ويساعده عىل

بل أن النوع البرشي ميكن ... ،لذا فإن قهر االغرتاب لن يتم  إال بالقضاء عىل الصنمية ،متعبد صنمي

  وكذلك عن طريق اإلميان الشامل غري  ،أن يتحرر  روحياً عن طريق نفي الصنمية
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  .).Fromm (Erich): You shall be as Good, P.41, 1969(املغرتب   

  :االرتباط التلقايئ بالعامل واآلخرين - 4

أو  ،أن قهر االغرتاب لن يتم إال بتحقيق الحرية اإليجابية التي تفرتض مسـبقاً النشـاط التلقـايئ

   ."الحرية اإليجابية تقوم يف النشاط التلقايئ للشخصية املتكاملة " أن  :كام يقول فروم

او يقوم به شخص هروباً مـن  ،روم أن النشاط التلقايئ يتميز بأنه نشاط ليس اضطرارياً ويرى ف

النشـاط " أن  ،وليس هو نشاط اإلنسان اآليل الذي ميارس  عملـه بـال وعـي أو تفكـري ،عزلته وعجزه

مـا يعنيـه الجـذر الالتينـي  –مـن الناحيـة السـيكولوجية  –التلقايئ هو نشاط ُحر للنفس ويتضـمن 

الخـوف مـن  ،مجاهـد :ترجمـة ،ايريـك ،فـروم(" حرفياً عن اإلرادة الحرة لإلنسان  Sponteة للكلم

   ).م1972 ،206ص  :الحرية

قـوة  ،ويشري فروم إىل أن ما مييز التفكري التلقايئ هو االهتامم بالحب كقـوة فعالـة يف اإلنسـان

ان الحـب يجعلـه يتغلـب تقتحم الجدران التي تفصل االنسان عن رفاقه والتي توحد مع االخـرين، 

 ،ويرى أن الحب الحقيقي ال يجب ان يكون متعلقـاً بشـخص واحـد ،عىل الشعور بالعزلة واالنفصال

  .اذ ان الحب الذي يعزله عن اآلخرين ويجعل  بينه وبينهم غربة هو حب مزيف

نا خلـواً ويبني فروم انه عىل الرغم من ان التلقائية ظاهرة نادرة نسبياً يف حضـارتنا إال أننـا لسـ

إال انها الرشط األسايس لقهر  ،أن التلقائية حتى وان كانت تحدث عرضاً ويف ظروف نادرة ،منها متاماً 

إذ أن اإلنسـان إذا حقـق  ،وهـي أيضـاً الجـواب الوحيـد عـىل مشـكلة الحريـة ،االغرتاب عنـد فـروم

يسـتطيع أن  يحـرز االرتباط التلقايئ بالعامل وباآلخرين يستطيع أن يحقـق ذاتـه عـىل نحـو أصـيل و

" ، أن )م1972 ،207ص  :الخـوف مـن   الحريـة ،مجاهـد :ترجمـة ،أيريك ،فروم( .الحرية اإليجابية

النشاط التلقايئ هو النشاط الـذي يسـتطيع بـه اإلنسـان أن يقهـر االغـرتاب أو رعـب الوحـدة دون 

لعـامل وباإلنسـان ففي التحقق التلقايئ للنفس يتحد اإلنسـان مـن جديـد با  ،التضحية بتكامل نفسه

   )208-207ص ص  :املرجع السابق(".  وبنفسه 
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  :تحقيق املجتمع السوي  - 5

الـخ ال ميكـن أن  …يرى فروم أن القضايا اإلنسانية املختلفة كالحب والحرية والقلق واالغرتاب

قهـر لذلك فإن تحقيق الوحدة اإليجابية و  ،تنفصل عن البناء االقتصادي والسيايس والثقايف للمجتمع

االغرتاب مرهون لدية بتحقيق التغريات االجتامعية واالقتصـادية املناسـبة التـي تسـمح لإلنسـان أن 

   ."الهروب من السلطة " يف كتابه " جون شار" ويحدد . يعرب عن نفسه بشكل تلقايئ ُحر

  : أهم املبادئ التي يقوم عليها مجتمع فروم املثايل أو يوتوبيا فروم فيام ييل* 

ليسـت كامنـة يف طبيعـة  ،يتمثل يف اعتقـاد فـروم أن النزعـة إىل التـدمري والشــر :ألولاملبدأ ا

ويرتتب عىل ذلك انه  ،وعوامل العجز االقتصادي ،ولكنها نتيجة الظروف االجتامعية السيئة ،اإلنسان

  Schaar: Escape from(ال يوجد يشء طبيعة اإلنسان يعوقه من بلوغ املجتمع السـليم الكامـل 

Authority, pp. 244 – 245. 1961(.   

اقتناع فروم بأنه من املمكن بالنسبة لإلنسـان أن يحصـل عـىل املعرفـة الرضـورية  :املبدأ الثاين

ان مشكالت التغيري االجتامعي ال تستعيصـ "..الالزمة لتشييد املجتمع االنساين الكامل يقول فروم   

لمية التي استطاع علامء الكيمياء والطبيعـة حلهـا عىل الحل نظرياً وعملياً مثلها  مثل املشكالت الع

ومن اإلدراك العلمي الذي نسـتخدمه يف حـل مشـكالت  ،فحتى لو طبقنا جانباً صغرياَ من العقل… 

فلسوف يسمح لنا  ذلك مبتابعة املهمة التـي كـان يفخـر  ،العلوم الطبيعية عىل املشكالت  اإلنسانية

  .بها أسالفنا يف القرن الثامن عشـر

 )Fromm: The sane society,pp. 282- 283, 1972.(  

اتجه فروم اتجاهاَ راديكالياً فيام يتصل مبشـكالت االصـالح االجتامعـي ويوضـح  :املبدأ الثالث 

  :هذا االتجاه من خالل جانبني

 ويعني أن اإلصالح يجب "  قانون التقدم املتزامن " يتمثل فيام اسامه فروم بـ  :األول

  أي أن التغيري يجب ان  ،امن يف كل الجهاتأن يتم بشكل متز 
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  )Schaar: Escape from  Authority, p. 246. 1961. (ميتد اىل جميع الجوانب

 حيث يرفض التفرقـة بـني بنـاء املجتمـع    اإلنسـاين عـن  ،هو أسلوب التغيري :والثاين

 االخـتالف بـني االسـلوبني هـو اخـتالف ويـرى ان  ،طريق اإلصالح وعن طريق الثورة

ويكون سطحياً اذا حاول عالج  ،وصل اىل الجذور  فاإلصالح يكون ثورياً اذا.."ظاهري 

 ).Fromm: The sane society ,p. 273 , 1972(" االعراض دون مساس   األسباب 

  .اما معامله فهي اقرب اىل السامت املعيارية ،تلك أهم املبادئ ملجتمع فروم املثايل

   :وم هوفاملجتمع السوي كام يريده فر 

ولكنه دامئاً وبال  ،وقبل كل شئ املجتمع الذي ال يكون فيه إنسان وسيلة لغايات أخرى :أوالً

وال يستخدم احد نفسه الغراض  ،من ثم فهو مجتمع ال يستخدم فيه إنسان… استثناء غاية يف ذاته

تخضع كل وحيث  ،غري تلك التي تكشف عن القوى البرشية لإلنسان حيث يكون اإلنسان هو املركز

ويف مجتمع فروم ال نجد صفات  ،اوجه النشاط االقتصادي والسيايس لهدف واحد هو منو االنسان

وتنتفي الفوارق  الطبقية الشاسعة فال نجد أي فرصة  ،كالجشع واالستغالل وحب التملك والرنجسية

يف هذا اما عن اإلنسان الذي سيعيش  )Ibid:p 267(لزيادة الكسب املادي عىل حساب اآلخرين 

فهو اإلنسان الذي يحب الحياة وينجذب لكل ما هو حي ويؤمن بالجديد وليس بتقديس  ،املجتمع

والعقل واملثل االعىل ال بالقوة  ،انه االنسان الذي لديه القدرة عىل تغيري العامل بالحب ،القديم

كاشياء  واتباع األساليب البريوقراطية يف التسلط عىل البرش ومعاملتهم ،وتحطيم االشياء

)Fromm:The Heart of Man,p 47,1968.(  أما عن النظام االجتامعي املالئم لوجود هذا املجتمع

أن الحل الوحيد هو إعادة تنظيم النظام االقتصادي واالجتامعي يف اتجاه تحرير (.. فريى فروم 

التضامن االنسان من استخدامه كوسيلة ألغراض خارج نفسه واىل خلق نظام اجتامعي فيه يقوي 

  . )Fromm:The sane society,p.277, 1972() البرشي ويبلغ العقل والنشاط اإلنتاجي أقىص مداه
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  :وفيام يتعلق بالتوافق النفيس واالجتامعي 

غرضنا األسايس من هذا الجزء هو تناول مـا كتـب عـن التوافـق بإبعـاده املختلفـة مـن حيـث 

ة تعريف التوافق مبعناه العام والتوافـق والتطـرق إىل مفهـوم التوافـق مـن خـالل اتجاهاتـه وكيفيـ

اكتسابه التوافق وفرديته وديناميكيته،والتوافق يف بعض االتجاهات املختلفة وسامت الشخصية غـري 

م . ونظرة اإلسالم إىل أسس تفسري سلوك اإلنسان وأخرياً عرض التوافق كمثال معيار هيـوم ،املتوافقة

  .ل

  :اإلطار النظري واملفاهيم املتعلقة بالتوافق 

التي تجد اهتامماً من علامء النفس واالجتامع وكثرياً ما يطلق مفهوم التوافق من املفاهيم 

التامسك  Balanceالتوازن  Adaptationعليه العديد من مفهوم الكلامت مثل التكيف 

Integration  إال أن كلمة تكيف أكرث التصاقاً بالتوافق حيث  ،وذلك للداللة عىل مفهوم التوافق

مة تكيف والتي تشمل السلوك الحيس والحريك وتشري نجد أن تعريف للتوافق ينطوي عىل كل

للجانب العضوي يف اإلنسان وجميع األنشطة التي يقوم بها الكائن الحي املتوافق الذي ينصب عىل 

الناحية النفسية ويف دائرة معارف علم النفس تعني كلمة تكيف العمل عىل التوافق سواًء يف املجال 

ووظائفه وسلوكه أو يف املجال النفيس من هذا املفهوم نالحظ البيولوجي مثل تعديل شكل الكائن 

يوضح الفرق بني ) كامل دسوقي(أن كلمة تكيف تشري للخطوات التي تؤدى إىل حالة التوافق ونجد 

التكيف والتوافق، إذا يرى أن التكيف يقوم به الكائن ملالمئة  نفسه باملواقف وهي عبارة أشمل 

العضوي يف الكائن، غري أن التوافق ليس تكيف فقط مبتغريات البيئة تضم السلوك الحيس والحريك و 

  . )24 – 15ص :م1979كامل دسوقي، (بل قد يغري الكائن البيئة ليتم توافقه 

ومن هنا نالحظ أن الكائن بجانب ما لديه من قدرة عىل التالؤم مع البيئة الطبيعية أيضاً لـده 

  .عية التي متر بهقدرة التالؤم مع الظروف النفسية واالجتام

،أن مصطلح التكيف يستخدم عادة مبعنىـاجتامعي بيـنام التوافـق )مCattel )1950ويرى كاتل

  .)10ص: مCattel،1950 -كاتل(يعنى العمليات النفسية البنائية 
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أي أن األصل يف مفهوم التوافق هو تعديل يف الكائن بحيث يتالءم مع الظـروف وأطلـق عليـه 

أو   Assimilationو أحداث تعديل يف البيئة نفسها وهو ما سـامه مامثلـة أ  ،معاير  Youngيونج 

  .تعديل الكائن بعضاً منه، وبعضاً من البيئة إلعادة حالة التوافق

  Adjustmentفـريى أن مصـطلح تكيـف وتوافـق مـا هـام إال ترجمـة  )مصطفى فهمـي(أما 

  ويسـتخدم أحمد عزت راجح عـدة مصطـلحات عىل أنها مرتادفـات

: م1978،مصطفى فهمي(ملفهوم  واحد وهي الصحة النفسية والتوافق، النضج االنفعايل وقوة األنا   

  .)23ص

أن الصـحة النفسـية تـدرس توافـق الفـرد مـع البيئـة مـن ) صالح مخيمر(وينحو نفس املنحى 

هـا فهـي تـدرس العمليـة التوافقيـة مـا يعنيهـا ومـا يعوق ،الوجهة الباثولوجية ومنهجيـة اإلكلينـييك

وهي سيكولوجية التوافق التـي تظهـر يف إشـباع الحاجـات فتكـون  ،واألشكال املختلفة لالضطرابات

  ).م1974 ،صالح مخيمر(تظهر األمراض النفسية والعصبية سوية يف نجاحها أو تفشل ف

التوافق كمصطلح ظهر أساسا من ضمن مصطلحات علم البيولوجيا واحتل ركناً  بارًزا يف نظرية 

م أكـدت عـىل التنـازع عـىل البقـاء وبقـاء األصـلح وتـم 1859تي جاء بهـا تشـارلز دارون التطور ال

استخدامه بعد ذلك كمصطلح يف مجـال علـم الـنفس ومبعنـى سـلوك الفـرد للتوفيـق بـني حاجاتـه 

 ).55ص : م  1979مصـطفى، فهمـي،(ومتطلباته من ناحية وبني البيئة ومتطلباتها من ناحية أخرى 

يات الشخصية واالجتامعية والثقافية التي تهيئ الفرد ليصبح قـادراً عـىل مواجهـة ويُعرب عن اإلمكان

أصبح التوافق معياًرا للصـحة النفسـية إذ . )م1993 ،عبد الفتاح ،القريش(متطلبات املوقف الجديد 

والتوافـق  ،أنها تعني مدى أو درجـة نجـاح الفـرد يف التوافـق الـداخيل ودوافعـه ونزعاتـه املختلفـة

 Malfarios "ي يف عالقاته بيئته املحيطة مبا فيها من موضوعات وأشخاص ويذكر مفاريوس الخارج

أن التوافق أمر نسبي يختلف باختالف الزمان واملكان وعليه ال بد للمختص النفيس مـن الدراسـة " 

  العميقة للبيئة االجتامعية وان يتعرف عىل معطياتها األساسية من عادات 
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أي أن الصحة النفسية رهينة بالرشوط الثقافيـة للبيئـة خاصـة فـيام  .لسلوكوتقاليد وقيم وقواعد ا

  . )م1984مريس، ،محمد ،كامل ،عوده(يتصل بالتوافق االجتامعي 

والتوافق النفيس يف علم الـنفس هـو الجانـب املوجـود يف الواقـع فـالكامل املطلـق يف الصـحة 

  العقلية  ألن قدرات الفرد واستعداداته .النفسية ال ميكن تحقيقه

فقـد تعقـدت الحيـاة املاديـة واالجتامعيـة يف البيئـة لدرجـة  ،والنفسية ليست مطلقة الحدود

يعجز الفرد عن تغيريها والتغري مبقتضاه أو عندئذ يفقد توافقه معهـا ويظهـر عـىل سـلوكه إشـارات 

ق فأنـه أي أن الفـرد إذا فشـل يف تحقيـق التوافـ ).م1990 ،جامل حسـني ،األلويس(املرض ومظاهره 

ويقرتب من حالة املرض وكلام كان اإلنسان أقدر عىل حل " Normality " يبتعد عن الحالة السوية 

   ).م1984عبد الرحمن،  ،العيسوي(مشاكله حالً منطقيا كان أميل إىل اكتساب الصحة النفسية 

م 1984التوافـق املهنـي " يف كتاب محمد األبحر  )م1969(أجمع علامء النفس ومنهم القوىص 

وهـو  ،أن التوافق النفيس اصبح من املفاهيم التي تجد اهتامما كبريا من علامء الـنفس واالجـتامع" 

   .جوهر الصحة النفسية

  .)652ص :  1988 ،دافيدوف(عملية محاولة للتوفيق بني مطالب وذاته : وعرفها دافيدوف 

تجابة للمواقف الجديدة أو عرّف التوافق عملية تغري أو تكيف يقوم به الفرد لالس: أما كوهني 

  .)35ص:  1994 ،كوهني(أن يدرك املواقف إدراكاً جديداً 

بأنه ما يشعر به الفرد نحو ذاته وما يدركه عن ميوله التي : وقد عرّف املنصور التوافق النفيس 

ور، املنصـ(وما ميلك من كفاءة يف مواجهة املواقف املتأزمة انفعالياً  ،تحدد طبيعة استجابته لآلخرين

  ).66ص : 1972 ،يوسف

بأنه عمليـة ديناميـة مسـتمرة تتنـاول السـلوك والبيئـة : أما زهران فقد عرّف التوافق النفيس 

وهذا التوازن يتظمن  ،بالتغري والتعديل حتى يحدث توازن بني الفرد وبيئته )الطبيعية واالجتامعية(

  ).27ص: م 1997 ،زهران(إشباع حاجات الفرد وتحقيق متطلباته البيئة 
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  :التوافق االجتامعي 

م التوافق االجتامعي أنه انسجام الفرد يف عالقتـه مـع  English   &English(، 1958(يعرّف  

  ).English And  English ,1958 , p.4( .محيطه االجتامعي وتكوين العالقات االجتامعية

العالقـة املنسـجمة بـني الفـرد وبـني أنـه  )Gould & Coib , 1964وكولـب  ،جولـد(ويعرّفـه 

 & Gould، وكولـب جولـد(ئته الطبيعية واالجتامعيـة الظروف واملواقف واألفراد الذين يكونون بي

Coib , 1964 , p.9.(   

قدرة الفرد عىل أقامـة عالقـات اجتامعيـة " التوافق االجتامعي أنه  )م1969 ،الزيادي(ويعرّفه 

هذا من ناحيـة ومـن ناحيـة  ،م بقدرة الفرد عىل الحب والعطاءوتتس ،وممتعة ،مثمرة ،مع اآلخرين

الزيـادي، (" الذي يجعل الفرد شخصاً نافعاً يف محيطـه االجتامعـي ،أخرى القدرة عىل العمل الفعال

   ).203ص: م 1969

التوافق االجتامعي بأنه محاولة الفرد عندما يواجه مشكلة خلقية أو  )م 1977 ،بدوي(ويعرّفه 

: م  1977 ،بـدوي(اً نفسياً وتغري عاداته واتجاهاته ليوائم الجامعة التي يعيش يف كنفهـا يعاين رصاع

  ).380ص 

واملقصـود  ،فيعرّفه أنه توافق الفرد مع بيئته الخارجية املادية واالجتامعيـة )1985،الهابط(أما 

اصــالت بالبيئــة املاديــة هــي مــا يحــيط بــالفرد مــن عوامــل ماديــة كــالطقس والبحــار ووســائل املو 

 ،أما البيئة االجتامعية فيقصد بها كل ما يسود املجتمع  مـن قـيم وعـادات وتقاليـد .الخ...واألجهزة

  ).32ص : م  1985 ،الهابط(وعالقات اجتامعية ونظم اقتصادية وسياسية وتعليمية  ،ودين

ــا  ــاألمن  )م1989 ،ســامل(أم ــرد ب ــالتوافق االجتامعــي هــو شــعور الف ــذهب إىل املقصــود ب فت

واالتـزان  ،وتتضـمن السـعادة مـع اآلخـرين ،والتي تعرب عـن عالقـات الفـرد االجتامعيـة ،تامعياالج

واألسـاليب  ،وقواعد الضبط االجتامعـي ،ومسايرة املعايري االجتامعية ،وااللتزام باألخالق ،االجتامعي

  والعالقات الناجحة مع ،والتفاعل االجتامعي السليم ،الثقافية
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مـام قـد يـؤدي  ،واملشـاركة يف النشـاط االجتامعـي ،سهولة االختالط لهـموتقبل نقدهم و ،اآلخرين

   ).30: ص 1989،سامل(تحقيق التوافق االجتامعي 

حالة تبدو يف قدرة الفرد عىل عقد صالت راضية مرضية مع من يعـاملهم : والتوافق االجتامعي

" يسء التوافق " ذلك كان فأن عجز عن . .وقدرته عىل مجاراة قوانني الجامعة ومعايريها ،من الناس

ولسوء التوافق االجتامعي مظاهر عدة منها األمراض النفسية واألمراض العقلية واإلجرام وغري تلـك 

  ).430ص : م  1980 ،راجح(من رضوب الزيغ االجتامعي والخلقي 

  :التوافق مبعناه العام 

إليه بعض املختصـني  املعنى العام للتوافق يختص بالقدرة عىل التكيف ويبدو ذلك فيام ذهب

التوافق بأنـه تكيـف الفـرد ببيئتـه االجتامعيـة يف مجـال مشـكالت  )كامل دسوقي(يعرف  ،والعلامء

حياته مع اآلخرين التي ترجع لعالقاتـه ومجتمعـة ومعـايري البيئـة االقتصـادية والسياسـية الخلقيـة 

 الحاجـات أمـا بـالتغري  ويرى كلمة توافق اكرب إشارة للتكيف الذي يستهدف تحقيق الغرض وإشباع

كـام يـرى أن السـلوك " إعـادة تنظـيم عنـارص البيئـة " أو بالتغيري  )إعادة تنظيم الخربة الشخصية(

التوافقي يف اإلنسان هو سـلوك موجـه للتغلـب عـىل عقبـات البيئـة وخصوصـيات موقفهـا واليـات 

رضاء دوافعه وتخفيف توتره توافقه التي يتعلمها ما هي إال استجابات يسري عليها إلشباع حاجاته وا

بيـنام يُعـرف  .واإلنسان يتكيـف مـن اجـل التوافـق ولـيس العكـس). 32ص: 1979 ،كامل دسوقي(

ــي( ــد ،الزعب ــه  )أحم ــنفس االجتامعــي " يف كتاب ــم ال ــف " عل ــة التكي ــني عملي ــرق ب ــاك ف ــأن هن ب

Adjustment ها يف الظـالم فتغري حدقة العني باتساعها وضيق .والتي تختص بالنواحي الفسيولوجية

   .والنور عملية تكيف

فهو أعم من التكيف ويخـتص بـالنواحي النفسـية "  بحسب رأيه "  Adaptationأما التوافق 

فعملية التوافق متتد لتشمل كل ما يحدث ألي فرد عندما يتوافق بسلوكه مـع معـايري  .واالجتامعية

  ).99ص : م 1994 ،أحمد ،الزعبي(وهذا ما يحدث للمدين عندما يجّند  ،الجامعة
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 ،فعلينـا أن نفـرق بـني املصـطلحني .وقد يصعب أحياناً الفصل الواضـح بـني التوافـق والتكيـف

  .والتوافق كام تعرفه املعاجم النفسية اإلنجليزية

يف أن التوافـق هـو الحـل ) 64ص: م1984 ،األبحر، محمد( ،)Hamlous هاملوس (ويتفق مع 

  .املتمثل يف التكيف

املراجع السابق أن التوافق يلجا إليه الفرد عنـد وجـود رصاع بـني اختيـارات   Tardويرى تارد 

أن الكائن وبيئته يف عالقة البد أن  )محمد األبحر(وذكر . متعارضة ينشأ عنهام منط جديد يف السلوك

 تغيرياً مناسًبا تبقى عىل درجة كافية من االستقرار ولكن الكائن والبيئة يتغريان مام يتطلب كل تغري

للبقاء عىل استقرار العالقة بينهام وهذا التغيري املناسب هو التوفيق أو التهيئة واملوامئة أمـا العالقـة 

فإذا عجز الكائن عن التوافـق مـع البيئـة متامـا ينـتج عـن ذلـك سـوء  .املستقرة بينهام هي التوافق

 األقل شيئًا من التوافق وان كـان فاشـالً غـري ولكن غالبا ما يحقق الفرد توافقاً ناجًحا أو عىل .توافق

وهذا يؤكد ما ] مصدر سابق [  )64ص : م1984األبحر، محمد، (سوى وهو ما يسمى بسؤ  التوافق  

من أن التوافق عملية ديناميكية مسـتمرة يهـدف بهـا الفـرد ) م1978 ،فهمي ،مصطفى(ذهب إليه 

وبني البيئة املحيطة به والتي تـؤثر فيهـا ويتـأثر بهـا  إىل تغيري سلوكه ليحدث عالقة اكرث توافقاً بينه

  :كام أوضح أن للبيئة ثالثة اوجه هي  

    .البيئة الطبيعية التي تحيط بالفرد   .أ 

  .والبيئة االجتامعية التي يعيش فيها  .ب 

  .]مصدر سابق [ وأخريا النفس التي تتمثل يف الرغبات والحاجات   .ج 

ملدرسـة الوظيفيـة فيقصـد بـه توفيـق السـلوك أو أما التوافق عند علامء النفس من أصحاب ا

تكيفه مع البيئة وتكوين السلوك التوافقي أو التكيفي فالتوافق والتكيـف عنـدهم وظيفـة اإلجـراء 

الذي يتخذه الفرد ليبلغ التوافق ؛ هـو أمـا شـعوري كزيـادة الجهـد للتغلـب عـىل العـائق أو تغيـري 

ـاعي وأمـا ال  وهـي  ،شـعوري وهـو مـا يعـرف بالحيـل الدفاعيـةالهدف وإعادة تقدير املوقف الرص

األبحـر، (محاوالت ال شعورية يحمي بها الفرد نفسه مام يهدد كيانه وتكامل الذات لخفـض التـوتر 

  .]مصدر سابق [  )64ص : م 1984 ،محمد
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ويتفق الباحث مع الرأي القائل بأن التوافق يشمل التكيف والتكيف يؤدى إىل التوافق وذلـك 

املعنى عند الرجوع إىل القواميس إال أن بقية املرتادفات التي ذكرت سابقاً يـرى الباحـث التفاقها يف 

  .أنها ال تحمل نفس املعنى بل تسهم يف عملية التوافق

أن توافق الفرد أو عدم توافقه يعتمد  )ومحمد عاطف األبحر ،مWillam  1962وليم (ويؤكد 

عهـا إىل الحاجـة إىل األمـن سـواًء أمـن نفيسـ أو عىل درجة إشباعه للحاجات األساسـية  والتـي أرج

ولــيم (أو  الحاجــة إىل إكتســاب خــربات معرفيــة الحاجــة إىل املشــاركة وتكــوين عالقــات  ،عضــوي

Willam- 1962117ص : م1984،ومحمد عاطف األبحر ،م.(  

  :ومن هنا نالحظ أن للموقف التوافقي ثالثة عنارص هي 

  .      الفرد وحاجاته يف البيئة  .أ 

  . كانيات الظروف امليرسة لهوإم  .ب 

ورضورة  ،ثــم اآلخــرون الــذين يشــاركونه املوقــف أي نفيســ اجتامعــي ومــادي  .ج 

   .التوافق يفرضها

كام نالحظ أنه وليك يتحقـق التوافـق لـيس  .أن اإلنسان يف مواجهة بيئة ويعيش داخل مجتمع

ليـه أيضـاً أن يواجـه عىل الفرد أن يتغلب عىل العقبات والعوائق التي ترجع إىل قدرتـه فقـط بـل ع

  .عوائق قد ترجع أساساً إىل تغريات ظروف الحياة ومواقف الفرد يعصب عليه تخطيها

  -:أمثلة لهذه العوائق منها  )كامل دسوقي(ولقد ذكر 

قد تكون قدرة الفرد غري كافية ليؤدى بطريقة مرضـية الفاعليـات التـي ينظـر اآلخـرون مـن  -

قد ترجع عـدم الكفايـة هـذه لـنقص . هو من تلقاء نفسه أن يؤدهاأو التي يتوقع  ،الفرد القيام بها

عضو يف الجسم أو ضعف الصحة أو لسبب اجتامعي يرجع لعـدم القـدرة عـىل تكـوين عالقـات أو 

أيضاً يكون عدم الكفاية ألسباب عقليـة .  عدم القدرة عىل صيانة األنا يف مواجهة السخرية والتهكم

ية أو الجهل يف املجتمع الذي يعيش فيه الفرد أقل بكثري مـام هـو مثل انخفاض الذكاء أو تفيش األم

  عليه يف الحقيقة  سواًء كان هذا التنظيم
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من قبل أحد الوالدين أو املعلم أو املجتمـع الـذي يعـيش فيـه أو غـريه ومنـه أيضـاً ارتبـاط الفـرد  

 حـافز والبيئـة التـي كـذلك قـد يكـون الوسـط غـري .املستمر األقل منه تعليامً أو صحياً أو اجتامعياً 

يعيش فيها غري دافعة إىل أخر ما تعرف من الظروف الحالية واملعنوية املتعلقة بالعالقات اإلنسـانية 

  ).33ص : م 1979 ،كامل دسوقي(يف الجامعة 

ومثة عوائق تنشأ ليس من نقص قدرات الفرد عـن التوافـق أو زيادتهـا بـل مـن النظـر إىل   -  

ألنشطة نتيجة للظروف الطارئة فالعوائق التي تنشأ عن كون الفرد مجرباً عـىل التغري يف الفاعليات وا

تغيري نشاطه فجأة بسبب انتقاله إىل بيئة جديـدة مختلفـة أو ملـوت أحـد أفـراد األرسة مـن الـذين 

  .يعتمد إليهم أو خيبة أمل فيام كان يتوقع

شاكله مثل قهر االسـتمرار يف عوائق تنشأ عن حاجة الفرد للتدريب أو االستعداد ملواجهة م  - 

الدراسة عموماً أو دراسة مواد غري محببة للنفس قهر االشتغال بعمـل غـري مرغـوب فيـه، االرتبـاط 

التمسـك  ،بأفراد يشعرون للشخص بالدونية نتيجة لفروق اجتامعيـة أو اقتصـادية أو عرقيـة بيـنهم

  .مبعتقدات دينية يبدو أنها ال تتالءم مع التجارب الحديثة

وكـرثة تغيـري  ،أخرياً العوائق الناشئة عن توقف فاعليات جارية منهـا كـرثة وتغـري املدرسـة   - 

معاكسات الزمالء واألقران، العمل مبهن ال  ،املسكن وكرثة التنقالت يف املدن، كرثة التبديالت يف املهام

  .يستحسنها املجتمع

 –الدوافع  –ثة هي التوافق الشخيص يقوم عىل أسس ثال  فريى أن )كامل دسوقي(أما 

  . الشخصية –االنفعاالت 

) 126ص: 1979 ،هلجارد  Hilgard,1979p.126(هي الحاجات كام ذكرها : الدوافع 

  -:وتشمل

 صون وإنشاء ،ترتيب ،محافظة ،حاجات مرتبطة بأشياء غري حية وهي اكتساب.  

 تفـوقحاجات تعرب عن الطموح وإرادة القوة والرغبـة يف اإلنجـاز واملكانـة وهـي ال، 

  .تجنب الدونية والدفاعية ،حسن السري ،التقدير
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 الذاتية واملخالفة ،التنازل ،حاجات تتعلق بغرض النفوذ وهي التسلط.  

 تجنب اللوم والتدين ،حاجات تتعلق بإيذاء الغري أو النفس وهي العنوان.  

 يةالرفض، املؤازرة االلتجاء والحام ،حاجات تتعلق باملحبة بني الناس وهي االنتساب .  

 وما ينشأ عنها من شعور سواًءا أمل أو توتر وهو حالـة االحتيـاج .هذه هي الحاجات .

والتـي تعمـل عـىل تنبيـه الـدافع القـوى  للنشـاط املسـتمر   Need stateالنفسـية  

 ،كـامل دسـوقي(واملتزايد بقصد تجنب األمل وتخفيـف التـوتر املنبعـث مـن التنبيـه  

   .)87ص : م1979

لــدوافع تقــوم عــىل أســاس تــدرج هرمــي حســب األهميــة وتحــددها يف وأوضــح ماســلو أن ا

  -:مستويات هي 

  .الخ…الجنس  ،العطش ،الجوع: الحاجات الفيزيولوجية : أوالً 

  .حاجات األمن وسالمة الشعور باألمن والبعد عن الخطر -:ثانياً 

   .واالنتامء مع اآلخرين ،تبادل الحب: حاجات الحب واالنتامء : ثالثاً 

  .التمييز ،االستحسان ،اإلنجاز: حاجات التقدير : اً رابع

  .الفهم واالستكشاف: الحاجات املعرفية  -:خامساً 

  .الحاجات الجاملية والفنية: سادساً 

  .الحاجات لتحقيق الذات: سابعاً 

م 1997 ،عبدالرحمن عدس، ومحي الـدين تـوق(وهذا ما ورد يف كتاب املدخل إىل علم النفس 

  .)275ص:

مـن أن الشـعور بالحاجـة هـو الـذي ينبـه الباعـث  )كامل دسـوقي(هذا ما ذهب إليه ويؤكد 

املحرك للنشاط يف سبيل تحقيق الهدف املشبع للدوافع واملحقق لتحقيق التـوتر الناشـئ عـن هـذه 

  .الحالة
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فالتنبيه يجعل الكائن ينفعل باملواقف ويخلق فيه حالة مـن األثـاره واخـتالل التـوازن أمـا رد 

  ).207ص : م1979كامل دسوقي، (ذا التنبيه فيظهر يف شكل تغري ملحوظ  يف السلوك الفعل له

وهي أي تغري يف البيئة الداخلية أو الخارجية يهدد باستقرار العيش  ،هذا التنبيه يعرف بالشدة

أو اضطراب السلوك املؤدي إىل عدم التوافق والتكيف من هنا نالحظ أن الشدة تشأ نتيجـة لوجـود 

فـأي موقـف يـذكر بحـدوث اضـطراب سـواء كـان هـذا  ،عائق يف طريـق تحقيـق الهـدف عقبة أو 

وقابلية التكيف مع متطلبات هذا املوقـف  .أو سلوكياً يعترب موقف شده ،االضطراب مادياً أو نفسيا

  .ومقاومتها هام أهم ما يلزم للحياة عىل أساس متوافق

العضوي للتغريات االنفعالية التي تنطـوي وهناك  مثة ثالثة أجهزة تشرتك  يف استجابات الكائن 

جهـاز الفـرد الـذي يخـتص باإلبقـاء عـىل الثبـات  ،الجهاز العصبي املستقل ،عليها حالة الشدة وهي

وكــام  يعــرب عنهــا  ،Homeostosisأي حالــة التعــايش   ،النســبي للبيئــة الداخليــة للجســم وهــي

صـبي الـذي يخـتص باالسـتجابات السـلوكية أما الجهـاز الثالـث هـو الع ،كلودبرنار بالبيئة الداخلية

  .للتنبيهات الخارجية والتنسيق بني هذه األجهزة يف مواجهة موقف الشدة

من هنا نصل إىل أن التغريات االنفعالية عملية مقصودة التخاذ الجسم والنفس سيكوسـوماتيا 

  .لالستجابة الحيوية هدف هذا االتحاد املتمثل يف التوافق والتكيف

الشخصية يف نظر علم النفس هي مجموعة خصائص الفرد النفسـية والجسـمية    -:الشخصية 

التي تجعل منه هذا الشخص بالذات دون غريه وتشمل إىل جانـب التكـوين الخلقـي عـادات الفـرد 

املؤثرة يف   Tempermentالسلوكية التي تعلمها ومستواه العقيل ونسبة ذكائه واستعداده املزاجي 

  .وظروف بيئته التي عاش فيها  Characterقي انفعاله وطبعه الخل
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يهمنـا  .أي أن الشخصية اإلنسانية حصيلة تفاعل عوامل تكوينية باطنه وعوامـل بيئـة خارجـة

   -:واملتمثلة يف  29ص ) م1979(هنا العوامل الخارجية يف هذه الدراسة والتي ذكرها كامل دسوقي 

  .تأثري األرسة خصوصا العالقات بالوالدين −

  .ت املدرسة والجامعة املحلية والعوامل الثقافيةتأثريا −

  .القوى والنظم االجتامعية املغرضة األمثال ملعايريها والتوافق مبتطلباتها −

  .الخربات الشخصية −

األمراض التي أصيب بها الفرد والحوادث التي تعـرض لهـا والصـدمات التـي تلقاهـا  −

 ،خـر فيهـا حتـى التـوأمنيمن خالل تلك العوامل نستطيع القول أن ال أحد يشـبه اآل 

   .وبالتايل ال يكون هناك تشابه يف نوع التوافق النفيس يف موفق من مواقف الحياة

  :الشخصية السوية من وجهة نظر بعض املذاهب والنظريات 

  : الشخصية السوية من وجهة نظر املذهب اإلنساين   -أوالً 

خصــية الســوية أو الصــحية هــي أن الش" التوجــه اإلنســاين يف علــم الــنفس " يعتــرب أصــحاب 

رغبـة اإلنسـان يف " فالحاجة إىل تحقيق الـذات هـي  ،ومن أبرزهم ماسلو ،الشخصية املحققة لذاتها

مطابقة الذات ؛ أي ميله إىل أن يصبح ما لديه من إمكانات محققاً وبالتايل صريورة طاقاته الداخلية 

  .الكامنة حقيقة واقعة

  ".الشخصية كاملة التوظيف" الذي يتصف بـ  لذلك فإن الشخص املحقق لذاته هو

ويعمـل بأقىصـ مـا  ،وبذلك يقل الفاقد يف فاعليته يف الوجـود ألنـه يشـغل إمكاناتـه وينميهـا 

  .تؤهله له طاقاته
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  :يذهب ماسلو إىل أن صاحب الشخصية السوية يتميز بخصائص هي 

  .وعالقة مريحة معه ،إدراك أكرث فاعلية للواقع .1

  .رين وللطبيعةتقبل للذات ولآلخ .2

  .تلقائية يف الحياة الداخلية واألفكار والدوافع .3

  .واهتامم باملشكالت خارج نفسه والشعور برسالته يف الحياة ،تركيز عىل املشكلة .4

  .الحاجة إىل العزلة ولخلوة الذاتية ،القدرة عىل االنسالخ عام حوله من مثريات .5

  .استقالل عن الثقافة وعن البيئة ،استقالل الذاتية .6

الشعور القوي بـاإلنتامء مـع بنـي اإلنسـان وشـعور عميـق باملشـاركة الوجدانيـة  .7

  .واملحبة لبني اإلنسان ككل

  .عالقات شخصية متبادلة عميقة .8

  .تكوين خلق دميقراطي .9

  التمييز بني الوسائل والغايات  .10

  )Maslow, 1971(     .الخلق واإلبداع .11

نفعاليـة ويّعـد التوافـق النفيسـ إن شخصية الطالب تنطوي عىل جوانب جسـمية ومعرفيـة وا

االجتامعي من الجوانب املهمـة لدراسـتها للوصـول إىل االسـتقرار واالنتقـال إىل مسـتوى أعـىل مـن 

كـام تؤكـد عـىل ذلـك املدرسـة اإلنسـانية املتمثلـة  ،الحاجات عىل طريق الوصول إىل تحقيق الذات

 :أو التنظيم الهرمي لحاجيات  ،بهرمية أبراهام ماسلو
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  Abraham Maslow               راهام ماسلو  اب

                                                    Hierarchy of Needsهرم الحاجات      

 

  

  

  

  

  

  
  . )275ص: م 1997 ،وتوق ،عدس(تصنيف هرم ماسلو للحاجات بحسب ما ورد يف 

  )Physiologocal   Needs(:  الحاجات الفسيولوجية  : أوالً 

جــات اإلنســان األساســية التــي متكنــه مــن الحيــاة والبقــاء وتحفــظ للجســم توازنــه وهــي حا

  .ومن أمثلتها حاجات اإلنسان إىل األكل والرشب والجنس واملأوى ،واستقراره

ومام تتصف به هذه الحاجات أنها أكـرث الحاجـات أهميـة ورضورة لإلنسـان وذلـك الرتباطهـا 

لذا فال عجب أن كانت هذه الحاجـات مـن أوىل الحاجـات   ،الشديد واملبارش ببقائه عىل قيد الحياة

طاملـا أن الحيـاة ال تسـتقيم بـدون ذلـك اإلشـباع حتـى لـو كـان  ،التي تطالب باإلشباع وتلح عليـه

   ).154ص : م  1995 ،نارص محمد ،العدييل(مبستوياته  وحدوده الدنيا 

تحقيق الذات

الحاجات الجاملية والفنية

الفهم واالستكشاف:الحاجات املعرفية

االنجاز واالستحسان:حاجات التقدير

 تبادل الحب مع اآلخرين واالنتامء والقبول مع اآلخرين:حاجات الحب واالنتامء

 ن وسالمة الشعور باألمن والبعد عن الخطرحاجات األم

 الخ..الجوع، العطش، الجنس:الحاجات الفسيولوجية
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   (Safety  Needs) حاجات األمن  :   ثانياً 

نسان إىل األمان واالطمئنان وتوفري البيئة املساعدة عـىل كينونـة الفـرد مـن وتشمل حاجات اإل 

م  1980 ،أمـني ،الرضغامي(املخاطر وبقائه مثل الطأمنينة وحامية الفرد من  املخاطر وتجنب األألم 

  ).56ص : 

  )  (Beloging  and  Love Needs  :حاجات االنتامء والحب : ثالثاً 

ه عنـدما يـتم إشـباع حاجـات اإلنسـان الفسـيولوجية وحاجاتـه إىل أن )Maslow(يقول ماسلو 

 1997 ،محمد صـالح ،املؤذن( ،األمن بشكل معقول ومقبول تبدأ حاجات االنتامء والحب يف الظهور

عـزة  ،غانم(" الشعور باملحبة باالنتامء والتقبل  " وتتمثل بحاجات الفرد االجتامعية مثل   ،)34: م 

  .)38ص : م  1998 ،محمد

   (Sewlf - Esteem  Needs)  حاجات التقدير واالحرتام :  رابعاً 

وهــي حاجــة اإلنســان ورغبتــه يف تكــوين صــورة إيجابيــة  عــن نفســه وإعــرتاف اآلخــرين بــه 

فهي بكلامت أخرى  تشمل الحاجة إىل إحرتام النفس والقوة والكفاءة والسمعة والتقدير  .وبأهميته

   .مصدر سابق  )35: م  1997 ،محمد صالح ،املؤذن(من اآلخرين 

   )Sewlf - Actualization  Needs(حاجات تقدير الذات     : خامساً 

وهي الحاجات التي تتمثل يف رغبة الفرد يف تحقيق ما يتالءم مع قدراته أو رغباتـه يف يكـوين 

   .ما يود أن يكونه وما ميكنه أن يكون

مبعنـى أن الشخصـية ال تتحقـق لهـا  ،افالحاجات أذن هي أسس مشاكل التوافق التـي تواجهنـ

الصحة النفسية السليمة التي تهدف إىل توافق اإلنسان مـع البيئـة الخارجيـة إال إذا أشـبعت هـذه 

  .الحاجات وشعر اإلنسان بأن حاجاته قد أشبعت فعالً

الحاجات الفسيولوجية والحاجـات النفسـية وهـذه تشـمل : وميكن أن منيز بني نوعني رئيسني 

  .االجتامعية وحاجات الذات والحاجات التي تساعد  عىل تكامل الذاتالحاجات 



 

 89

إذ ال ،ومن أجل تكيف اإلنسان مع بيئة تكيفا سليام ال بد أن يعـدل دوافعـه الفطريـة األوليـة

يوجد  مجتمع من املجتمعات يرتيض أن يعرب اإلنسان عن دوافعه بطريقة بدائية، فلكل مجتمع من 

  .نه وتنظيامته التي متيزه عن املجتمعات األخرىاملجتمعات تقاليده وقواني

والتوافق الذي يحدث بني اإلنسان ومجالـه الحيـوي والسـلوك الـذي يصـدر منـه نتيجـة لهـذا 

التفاعل يف هذا املجال الحيوي ال ميكن أن يحدث إال إذا وجد عنرصين أو اكرث يسببان هذا التفاعـل 

ا يولد به من دوافع تدفعه إىل أمنـاط مختلفـة مـن وهام التكوين الطبيعي للكائن الحي البرشي وم

والعنرص الثاين هو البيئة الطبيعية واالجتامعيـة مـن  ،السلوك ليالئم بني نفسه وبني البيئة من حوله

حوله وميكن أن نرى نتيجة هذا التفاعل واضحة فيام يصدر عن اإلنسان من  سلوك سواء أكان عمال 

الً أو تغريًا يف مظاهر البيئة نفسـها وكـذلك يحـث تعـديل أو تغـري يف أو قوال أو فعال أو رأيا أو تعدي

سلوك املرء يف املوقف الواحد وهذا التغري أو التعديل هو  نتيجة طبيعـة لتفاعـل دوافـع الفـرد مـع 

  ).30- 26ص : م  1958 ،يوسف(عنارص الطبيعة املختلفة واملجتمع الواسع الذي يعيش فيه 

قـف إىل آخــر بحسـب خرباتـه الســابقة بـاملواقف والهــدف ويختلـف توافـق الشــخص مـن مو 

  ،ويصـل إىل أهدافـه بجهـد قليـل،ففـي املواقـف البسـيطة يتوافـق معهـا بسهولة ،املطلوب تحقيقه

وألف أداءها أما املواقف التـي فيهـا عوائـق فـإن الشـخص يتوافـق معهـا   ،وباستجابات تعود عليها

  )121ص:م1983  ،نجايت(بصعوبة ألنه يحتاج إىل زيادة جهوده  

لذلك فالتوافق يعترب معيارا أساسيا لتحقيق السواء النفيس واالجتامعي للفـرد يف إطـار عالقتـه 

أما سـوء التوافـق فإنـه ينشـأ  ،حيث يتضمن التوافق خفض التوتر الذي تستثريه الحاجات،باملجتمع

عبـد الغفـار، (ملجتمع عندما تكون األهداف ليست سهلة أو عندما تتحقق بطريقة ال يوافق عليها ا

  ).227ت، ص  ،ب
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  :الشخصية السوية من وجهة نظر مدرسة الجشطلت  - ثانياً 

ويسـتعني . وبالتايل فالالسـوية تعنـي اخـتالل هـذا التـوازن واضـطرابه ،والسوية تعني التوازن

تـيح لـه مـام ي )األنـا(والعاقلة  ،)الهي(بقواه الحيوية  –يف سعيه إىل تحقيق هذا التوازن  –اإلنسان 

ومـن هـذا  ،إشباع حاجاته باإلتصال بالبيئة حتى يحافظ عىل توازنه الحيوي ويحقق ذاتـه ويطورهـا

  .كان السلوك السوي هو الذي يصدر عن الشخصية السوية

أربع سامت للسلوك السوي والشخصـية السـوية مـن وجهـة النظـر " نبيل حافظ " ويحدد   -

  :  النحو األيت الجشتطالتية ولكن نكتفي باثنتني وهام عىل

وتناسـقهام وتكامـل الفـرد مـع  )األنـا(وال  )هي(ويقصد به تكامل أسلويب عمل ال  :التكامل  

وبالبيئـة متميـزة  ،مع الوعي بخربة االتصال والوعي بالذات متميزة عـن البيئـة ،البيئة باالتصال بها

  .ا أو عنهعن الذات وهو وعي يشمل الذات برمتها ال تكون هناك أجزاء مغرتبة عنه

وأن يعيش   خـربة االتصـال  ،ويقصد بها أن ينصت الفرد إىل ذاته ويعي حاجاته جيداً : األصالة 

صـافية مـن حـدود اللغـة وقصـور  ،مربأة من قيود التجريـد والتعمـيم ،وبالبيئة حية مبارشة ،بذاته

-80ص ص : م 1981 ،حـافظ ،نبيل عبـد الفتـاح(ها آنذا : وكأنه يقول للذات والبيئة يف آن  ،التعبري

85(.  

  :العقالين االنفعايل لسوية من وجهة نظر أصحاب االتجاهالشخصية ا -ثالثاً 

وهـو حـني يفكـر  ،وسويته تبدو حني يفكـر ويسـلك ،أن اإلنسان متفرد يف نوعه: اليس " يرى 

اب أي االضـطر  –أما الال سوية  .ويسلك بطريقة عقالنية يصبح ذا فاعلية ويشعر بالسعادة والكفاءة

   .االنفعايل والسلوك العصايب فيعتربان نتيجة للتفكري غري املنطقي

أحـدى عرشـ فكـرة غـري عقالنيـة أو " الـيس " يحدد  ،وفيام يختص بسوية الشخص وال سويته

 ،وهـي تـؤدي مـن وجهـة نظـره إىل العصـاب –ولكنها رغم ذلك شائعة  –خرافية وغري ذات معنى 

  ألنه غري قادر عىل  فالشخص املضطرب غري السوي غري سعيد
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والتي يـؤدي  ،من املعتقدات الخرافية" يجب وينبغي ويتحتم ونحو ذلك " التخلص من آفكار مثل 

االعتقاد بها أحياناً إىل أن يصبح الفرد مقهوراً وعـدوانياً ودفاعيـاً وشـاعراً بالـذنب وبعـدم  الكفـاءة 

حامد عبد العزيـز الفقـي  )ترجمة(باترسون . هـ.س(وبالقصور الذايت وعدم الضبط وعدم السعادة 

)1981.(  

  :أمثلة لوجهات نظر باحثني ينتمون إىل مدارس نفسية مختلفة  –رابعاً 

  " : سوين " السواء من وجهة نظر 

أن السواء ال يقترص عىل مجرد الخلو من سامت الشذوذ وأمنا السـواء " سوين  .ريتشارد" يرى 

  :سبعة عنارص ميكن عرضها عىل النحو األتـي  )7(يف " سوين " يتضمن عدة مكونات لخصها 

سـلوك موجـه نحـو حـل املشـكالت  ،فالشخص السوي يصدر عنه سلوك أدايت فعـال :الفاعلية 

والضغوط عن طريق املواجهة املبارشة ملصدر هذه املشكالت أو الضغوط فهـو يحـاول االقـالل مـن 

لب عىل التوترات واملخاوف ليحقـق وهو يتخذ أساليب ايجابية ليقوي بها من وسائل التغ ،الضغوط

  .لألهداف قيمتها وأهميتها

وهو من الواقعيـة بدرجـة  .فالشخص السوي يستخدم طاقاته من غري تبديد لجهوده :الكفاءة 

واألهداف التـي ال ميكـن  ،والعقبات التي ال ميكن تخطيها ،متكنه من أن يتبني املحاوالت غري الفعالة

وال يستخدم  ،واالنفعاالت ،والهم ،الطاقة وال يبددها يف مسارب القلقوبذلك يحتفظ مبوارد  ،بلوغها

  .وبالتايل درجة إنجازه وتوافقه أكرب ،أنواع السلوك الدفاعية

ـفات مالءمـة، فادركاتـه تعكـس : املالءمة  فالشخص السوي نجد لديه األفكار واملشـاعر والترص

  .ويتميز السوي بالتلقائية ،سبةوأحكامه هي استنتاجات مستخلصة من معلومات منا ،الواقع
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ـاع واإلحبـاط  ،قادر عىل التكيـف والتعـديل فالشخص السوي :املرونة  وهـو حـني يواجـه الرص

  .والفرد السوي يحاول دامئاً أن يجد بدائل للسلوك الذي يفشل فيه ،يلتمس الوسائل لحل املشكالت

دامئاً بناًء عىل الخربات التي متـر يّعدل الفرد السوي من سلوكه : القدرة عىل اإلفادة من الخربة 

  .وحسب ما تعلمه من املواقف السابقة ،به

أما الشخص غري السوي فال يبدو أن سلوكه يتّعدل بناًء عىل ما يقابل من مواقف، ألنه ال ينتبه 

كام أنه ال يدرك العالقة بني ما سبق أن ّمر بـه وتعلمـه وبـني املوقـف  ،إىل جوانب هامة يف املواقف

  .ن الذي ميّر بهالراه

. فإن أكرث حياة اإلنسان تقوم عىل التفاعل االجتامعي بينه وبني اآلخـرين :الفاعلية االجتامعية 

وهو يتصل باآلخرين يف غري اتكالية مفروطة أو نفور  ،والشخص املتوافق يشارك يف ذلك إىل أكرب حد

   .يقوله اآلخرون أو يفعلونهوهو من التحرر بدرجة كافية بحيث ال يكون عبداً ملا  .أو انسحاب

ويكـون  ،فالشـخص املتوافـق يتصـف بتقـديره لذاتـه وإدراكـه لقيمتهـا :االطمئنان إىل الذات 

مثل هـذا  ،وعىل ما هو متوقع منه ،وعىل املنزلة التي يستطيع بلوغها ،واقعي لنواحي ضعفه وقوته

   .)1985 ،يوسف عامرة ،عبد اللطيف(الشخص يعلم حقيقة نفسه ويتقبلها 

  :فـرديـة التـوافـق 

أن كـل مـا  ،)كامل دسـوقى(فيام ذهب إليه العلامء والباحثون عن فردية التوافق فقد أوضح  

فمـثال عنـدما نقـول أن النـاس  ،يذكر عن التوافق النفيس خاص مبـا هـو مشـتك بـني النـاس عمومـا

ذلـك الثـواب أو  يتعلمون باملحاولـة والخطـأ أو التـدعيم الرشـطي أو عـن االستبصـار يـدفعهم إىل

ومعرفـة نتـائج التقـدم تلـك هـي عموميـات  ،التنافس الجامعي أو الفـردي ،العقاب الثناء أو اللوم

نظرية التعلم واملبادئ العامة والقوانني التي يشرتك فيها جميع األفراد والتي ال يخرج عنها تعلمهـم 

تـربز بـني   Individual differenet التي أكتشفها علم النفس بدراساته إال إن هناك فروق فرديـة 

  الناس يف توافقهم بكل 
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ونالحظ فردية توافـق . حركة أو سكنه يف نواحي نشاطهم أثر مام تربز العموميات والقواعد املشرتكة

األفراد مبجتمعهم من االنطواء واالنبسـاط والسـيطرة والخضـوع والثقـة بـالنفس واالكتفـاء الـذايت، 

حتـى االجـتامع أو الخـوف مـن السـلطة وهـذا  ،ة ومشاعر الدونيـةاملوضوعية والتعاون أو الالمباال 

مؤداه أن الناس بأجهزتهم العصـبية وأعضـاء الحـس يتحركـون ويحسـون أي يسـتقبلون التنبيهـات 

ويستجيبون لها، يدركون ويفكـرون ويتعلمـون ويتـذكرون بـدافع فهـذا التوافـق يثـري اسـتجاباتهم 

 ،كـامل دسـوقى(ات هذا للحاجات هذا كله لتسيطر وتوجـه وانفعاالتهم التي تالزم إشباعهم للحاج

  ).251ص : م1979

  :أكتسابية التوافق 

يقـول إذا تسـألنا عـام يجعـل النـاس  )كامل دسوقي(فيام يختص باكتسابية التوافق نجد أيضاً 

متفاوتني يف استعدادات توافقهم إىل الحد الذي يجعل أحدهم ال يشبه أقرب الناس إليه، بـرزت لنـا 

ومع تأكدنا أن التوافق هدف اإلنسان وتعريفه بأنـه تكييـف الفـرد يف بيئتـه  ،يقة الوراثة والبيئةحق

بهذا يكون الفـرد دامئـاً يف حالـة مواجهـة مـع بيئتـه . عن طريق التغيري والتغري أي االنفعال والفعل

حاح يف طلب هـذا فالبيئة فوق أنها مستودع إشباع حاجاتنا وتحقيق توترات دوافعنا التي يثريها الال 

فهي أيضا مجال تعلم كيفية التوافـق والتـدرب عـىل النحـو  السـوي والشخصـية السـليمة  .اإلشباع

وقدرات العمل والحياة مبا فيها من قوى اجتامعية ومؤثرات تربوية تحدها منظامت تنشئة وضـبط 

لسيايس والحي السـكني هي املدرسة واألرسة وامللعب أو النادي الثقايف، واملعبد  والنقابة والحزب ا

وما يتصل بكل هذا من عوامل تاريخية ثقافية وطبيعية وجغرافية ومناخية وسكانية برشية وموارد 

والقوى يف البيئة ويجد يف متلكها أو صيانتها أو استخدامها من أجـل اإلشـباع والتوافـق وفـوق هـذا  

 تشـكيل قـدرات الفـرد وتنميـة الجانب الورايث الفطري من هنا نالحظ أن البيئة لهـا أبعـد مـدى يف

كـامل دسـوقى، ( .استعداداته املوروثة ويف إبراز الفروق بني األفراد يف توافقهم النفيس واالجتامعـي

  )271ص : م1979
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  :ديناميكية التوافق 

محمـد (عن ديناميكية التوافق أو كيفته واملراحل التي مير بها الفرد حتى يحقـق توافقـه يـرى 

افــق الفــرد أو ســؤ توافقــه يعتمــد عــىل رضورة إشــباع حاجاتــه الشخصــية أن تو  )عــاطف األبحــر

واالجتامعية وال بد من توفر مهارة جيدة إلشباعها والتي تأىت من محصلة ما مر به الفرد من خربات 

وكام يوضح أن التوافق ميكن أن مير بعدة مراحل تبدأ بوجود دافع معني ويف نفس الوقـت  .وتجارب

يرتتب عىل هذا  القيـام مبحـاوالت للتغلـب عـىل العـائق وإشـباع  ،صول للهدفيوجد عائق مينع الو 

ويف الحالة عدم القدرة عىل التغلب فأن الفرد يبتعد عـن هدفـه أو يتخـذ هـدفاً آخـر اكـرث  .الدافع

سهولة يتبع الفرد لتحقيق هدفه عدة أساليب من السلوك للوصول إىل التوافق فقد يسـلك أسـلوب 

وقد تزيد حدة االنفعاالت داخل الفرد  ،رب عنه مبارشة بطريقة مادية أو شعوريةالهجوم الذي قد يع

األمر الذي قد يؤدي إىل االنتحار وقد يسـلك  ،فتعمل ضده كعقاب النفس بتقليل قيمتها واحتقارها

وكام  ميكـن أن يكـون االنسـحاب بـدنيان ،الفرد سلوكا أخرا مثل االنسـحاب واهـم أشـكاله الخـوف

أو سيكولوجيا مثـل أن يكـف الفـرد رغباتـه ويتجـه نحـو السـلبية وهنـاك  ،قوىكخوف من شخص 

أسلوب التوفيق الذي يتمثل يف عدم القدرة عىل اتخاذ أسلوب الهجوم واالنسـحاب وهـو األسـلوب 

حيث الفرد يتبني أهداف أخـرى  غـري مـا كـان يقصـد أو  ،الشائع  لدى الناس عند مواجهة أي رصاع

محمد عاطف (. زل عن مبادئه ومستويات خلقة أو يستسلم ألحالم اليقظةيقلل من طموحه أو يتنا

  ).70ص: م 1984 ،األبحر

  :معايري التوافق 

ليس هناك أسلوب واحد يف الحياة يصلح للجميع وبالتايل ال يوجد معيار واحد للتوافـق يتفـق 

ن والثقافة التي نشأ فيها علية العلامء وذلك الن التوافق عملية فردية اجتامعية تتأثر بالزمان واملكا

أال أن هنـاك أسـاليب مختلفـة ومعـايري  .الفرد بجانب سامت واستعدادت اإلفراد وظـروف املوقـف

من هـذه املعـايري التـي اتفـق حولهـا مجموعـة مـن  .متعددة للتوافق تعرب عن وجهة نظر صاحبها

ــدال  ــاحثني معــايري تن ــويس ) م1961(  Lazerusمعــايري الزراس) مTendeI) (1956(الب معــايري ل

Louise  )1965معايري ) م  
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م بـل  .معايري هيـوم) م1971(معايري مصطفى فهمي ) Shoben   &Shaffar )1906شافروشويت 

)Huwm.Beii) (1960م(.  

  :وسنعرض املعيار الذي يعترب أهم بدرجة أعىل من غريه يف التوافق 

ستخدم أربع مجـاالت للتوافـق ا. بل. أن هيوم )محمد عثامن نجايت(أوضح : بل  .معايري هيوم

  : هـي كاآلتـي

وهو أن يكون للفرد متزنـاً انفعاليـاً وان يتخـذ موقفـاً انفعاليـاً : التوافق االنفعايل  -1

  .مناسًبا ملا مير به من مواقف

وهو أن يكون للفرد قدرة عـىل اكتسـاب األصـدقاء وتكـوين  :التوافق االجتامعي  -2

شعر بالسعادة لوجـوده مـع النـاس اكـرث عالقات اجتامعية مع املحيطني به وان ي

عام إذا كان مبفرده وان يجد سهولة يف أن يطلب مسـاعدة إذ دعـت الحاجـة وان 

  .يقدم لآلخرين العون واملساعدة

أن يعــيش الفــرد يف جــو عــائيل يســوده االســتقرار والطأمنينــة  :التوافــق املنــزيل  -3

  .واملحبة

ة من الصـحة وذلـك الن الصـحة أن يكون الفرد عىل درجة عالي: التوافق الصحي  -4

الجسمية لها تأثري كبري عىل سلوك الفرد وكلام قلت املشكالت الصحية لدى الفـرد 

  ).م1960 ،محمد عثامن نجايت(زادت درجة توافقه 

  :اتجاهات التوافق 

االتجاه النفيس ويتنـاول النـواحي الذاتيــة ) محمد عاطف األبحر(للتوافق عدة اتجاهات ذكر 

ــل الشخصــية ــة  النفســية  مث ـــرد عــن نفـــسه والحال ــذات ورضــا الف محمــد عــاطف (ومفهــوم ال

ــذين يســريون يف هــذا االتجــاه شــمبات ). 67ص : م1984،األبحــر ــامء ال  ،)Schamedt(ومــن العل

أما  Thompesonوتومبسون   Becmanبيكامن  Bollackوبوالك   kutnerوكاترت  Stribوسرتايب 

   ،هواملرجع السابق أعال   shafferشافر 
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اإلحبـاط  ،أن محاولة الفرد للتوافق إلشباع دوافعه وحاجاته تنحرصـ يف ثالثـة مفـاهيم هـي الـدافع

االستجابات املنوعة والحل كام يـرى أن كثـري مـن العمليـات التوافقيـة تـتم ال شـعورياً ومـا معنـى 

د وسـائل فعدم التفكري يف موضع مؤمل مـثالً يعتـرب أحـ ،الالشعوري أنه وظيفي وطريقة من السلوك

التوافق، االتجاه االجتامعي  يرى أن البحث يف عدم التوافق الفردي يجب أن يتجـه نحـو الرتكيبـات 

ويـرى هـالفكس . االجتامعية التي مل يستطيع الفرد التوافق معها أو فشل يف مسايرة اآلخـرين فيهـا

)Halfwacks ( ًهـي التوصـل إىل  املرجع السابق أن املشكلة الرئيسـية التـي تواجـه مجتمعـاً معقـدا

كام يالحظ أن التوافق اإلجتامعي يبدو متغـرياً خـالل  .الوسائل التي تضمن بقاء التكامل االجتامعي

الحياة فقد يتوافق الفرد يف مجتمع معني وال يتوافق يف مجتمع أخر وهـذا يعنـي عـدم وجـود حـد 

تويات متعـددة ولهـذا فاصل بني الفرد املتوافق وغري املتوافـق عـىل وجـه العمـوم وأمنـا هنـاك مسـ

التوافق أي أن هذا االتجاه يدور حول حياة الفرد وعالقاته األرسية واالجتامعية ومن العلامء الـذين 

وهافيجرســت املختلفــة   Burgessبــريجس  .Albrecgt. Rيؤيــدون هــذا االتجــاه روث الربســت

ت االجتامعيـة عنـد عـدم وميكن أن تحل املتغريات السلوكية محل املتغريا. وإمكانياته السيكولوجية

وجود أدوار اجتامعية مخصصة وهذا بالنسبة للمسنني وأن كان هناك عـىل وجـه العمـوم متغـريات 

وهناك اتجاه آخر يتناول العالقة بني الفرد وعمله وهو التوافق املهني أيضاً نجـد  ،اجتامعية ونفسية

، وتتـدل أنهـم اتفقـوا )يوم بله(،)مصطفى فهمي( ،)كامل دسوقي(كثري من الباحثني والعلامء مثل 

والبعـد االجتامعـي ولكـن بتعـدد مجـاالت  ،عىل أن للتوافق بعدين أساسيني هـام البعـد الشخيصـ

املهنـــي،  ،التوافـــق تعـــددت أوجـــه الحيـــاة التـــي تحتـــاج إىل التوافـــق معهـــا مثـــل الـــداريس

مصدر سابق [  )67ص: م1984،محمد عاطف األبحر(الخ … التوافق الرتويحي ،االنفعايل،االجتامعي

وسوف يتناول الباحث اتجاهني يف هذا البحث هـام النفيسـ واالجتامعـي حيـث يرتكـز علـيهام ].  

 ،األرسي ،ويشــمل هــذان االتجــاهني مجــاالت متعــددة للتوافــق منهــا الشخيصــ .موضــوع الدراســة

  .الصحي ،االنفعايل
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  :مراحل التوافق النفيس واالجتامعي يف فرتة اغرتاب الطالب 

مفهوم التوافق النفيس واالجتامعي علينا دراسة وتحليل مـا يُعـرف بظـاهرة التثـاقف   لتوضيح

Acculturation  التبادل املشرتك الذي يحدث : وتُعرف هذه العملية عىل أنها  ،)التبادل الثقايف(أو

النتـائج : كام تعـرف عـىل أنهـا ،أو ثقافات متعددة ببعضهم الـبعض ،عندما يتصل أفراد من ثقافتني

التي تحصل عندما تتوفر الفرصـة لالتصـال املبـارش واملسـتمر بـني مجموعـات مـن األشـخاص ذوي 

 .وما يتبع ذلك من تغري ثقايف يف إحدى هذه املجموعات الثقافيـة أو فيهـا جميعـاً  ،ثقافات متعددة

والتعامـل معهـا  ،ودراسة التثاقف بوصفها ظاهرة علمية بالرغم من نشوئها يف مجال علم األجنـاس

ومـدى  ،إال أنها يف الدراسات الحديثة تشام أيضاً دراسة األشـخاص ،كظاهرة تتعلق مبجموعة ثقافية

  .ما يتعرضون له من تأثريات ثقافية عند احتكاكهم بثقافة أو ثقافات مغايرة

وقد أجريت دراسات كثرية حول موضوع التثاقف وأثاره عىل الطلبة املغرتبني الدارسني خـارج 

عديد من هذا الدراسات التي اجريت يف غضـون العقـود األربعـة األخـرية بوضـوح ويدل ال .وطنهم

عىل صدق فرضية ما يُعرف بشكل االنحنـاء الجـريس فـيام يتعلـق بـالتوافق الـذي ميـر بـه الطالـب 

تشري هذه الفرضية إىل أن توافق الطالب املغرتب يف الثقافة التي جاء للدراسة يتبـع ثـالث  ،املغرتب

يف املرحلة األوىل تتسم مشاعر الطالـب باإلعجـاب والتفـاؤل  ،رحلة مظاهرها الخاصةلكل م ،مراحل

ويف املرحلـة الثانيـة تبـدأ مشـاعر  ،مشوبة بالتقييم االيجايب لثقافة وعـادات املجتمـع املنتقـل إليـه

اإلحباط وخيبة األمل من جراء عدم التمكن من تحقيق األهداف والتوقعات مـام يـؤدي إىل تطـوير 

يصـل : ويف املرحلـة الثالثـة  ،وتوجهات سالبية ضـد مجتمـع وثقافـة املجتمـع املنتقـل إليـه مشاعر

الطالب إىل نوع من التوافق والتكيف يسمح له باالحتكـاك والتعامـل الفعـال مـع مجتمـع وثقافـة 

 Swell andسويل وديفدسن  ،Morris 1960موريس  ،Scott 1956سكوت (املجتمع املنتقل إليه 

Davidsen 1961،  فاهرالنـدر  ،1976دميـوزFahrlander 1980،  شـانديزShandes  1981( ) ورد

  )م1993 ،51الجزء –املجلد الثامن  –يف دراسات تربوية 
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وبالرغم من تشابه هذه املراحل إال أن الزمن الذي يكفي للمرور بها يختلف من طالـب إىل    

 ،والجـنس ،وعمـر الطالـب ،لدراسـةونـوع ا ،حسب نوع شخصيته والظروف التي يعيشها فيهـا،أخر

   .الخ …والجنسية 

كـام يتضـح مـن  ،وميكننا القول أن الطالب املغرتبني ميرون بثالث مراحل من التوافق والتكيف

  :التفصيل اآليت 

  تأثر الطلبة كثرياً يف األسابيع األوىل من قدومهم  – 1

  :املختلفة " النظريات " التوافق يف نظر بعض االتجاهات 

هذا االتجاه يلتفت إىل اآلثـار السـلبية لسـوء التوافـق عنـد الفـرد بحيـث إذا : جاه السلبي االت

"  الشـقاء  النفيسـ " وجدنا منها يش عند الفرد حكمنا عليه بسوء التوافق وهذه اآلثار السلبية هي 

ـفات التـي تنحـرف عـن املعـايري االجتامعيـة –لألمراض الجسمية الناشئة عن أسباب نفسـية   الترص

   .العجز عن القيام باألعامل األساسية الألزمة للحياة. املتعارف عليها

بالنسبة لهذا االتجاه وفق هذا املعيار هذا املعيار فيعـرف بأنـه  "السوي " أما التوافق الحسن 

    .الخلو من هذا اآلثار السلبية

ـحوا الـدالئل  :االتجاه اإليجايب  أنتقد أصحاب هذا االتجاه أصحاب االتجاه السلبي بأنهم مل يرش

ويؤكـد " انتقـاء العالقـات الدالـة عـىل سـوء التوافـق " عىل حسن التوافق ويكتفـون بـالقول بأنـه 

أصحاب هذا االتجاه عىل السعي والكفاءة والفعلية عىل الرغم من أعـراض التـوتر والضـغوط التـي 

ما التوتر والضغوط العصبية إال جزء صحي سليم من الحياة ينشأ عنهـا الكفـاءة تحدث عند الفرد و 

   .تعمق الخربات –اإلبداع  –

يعتمد هذا االتجاه يف تحديد التوافـق عـىل مـدى االنحـراف عـن املتوسـط  :االتجاه اإلحصايئ 

وان أي " Normal"يـرى أن املتوسـط يكـون ســـوياً الحسايب أو املنـوال اإلحصـايئ وهـذا االتجـاه  

ويف هذا االتجاه يتحتم علينا معرفة الخط الفاصـل الـذي "  Abnormal " انحراف عنه يكون شاذا 

  يفرق بني ما هو متوسط وبني ما هو منحرف عن
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املتوسط وخاصة يف الحاالت الطفيفة أي انه اختالف الفرد عن الغالبيـة العظمـى مـن النـاس فهـو  

   .ةبسلوكه هذا يقع ضمن الندرة اإلحصائي

يف هذى االتجـاه يؤخـذ املعـايري االجتامعيـة كمحـددات للسـلوك العـادي : االتجاه االجتامعي 

                   .ويصبح السلوك العادي هو ما يتفق واملعايري االجتامعية يف مجتمع معني

مـن املنـادين باسـتخدام هـذا املحـك  )1984 ،ورد يف األبحـر ،م1969اوملان وكريسند (ويعترب 

النقد املوجه لهذه االتجاه يف تحديد العادي من السلوك ما يراه الـبعض مـن أن املجتمـع قـد  ولعل

يكون مريض وعىل الرغم من ذلك فقد ظهرت بعض اآلراء التي تنادي بان مفهوم املجتمـع املـريض 

غري مقبول علميا وعىل أساس هذا املحك فأصحاب الدعوات اإلصالحية كانوا مغايرين ملا هـو سـائد 

 مجتمعاتهم فقد كان ينظر إىل دعواتهم قبل أن تشيع وتنترش عىل أنها أراء غري مقبولة مـن قبـل يف

غالبية أفراد املجتمع أي حسب هذا املحك فان سلوكهم غري عادي و بالتـايل غـري سـوي وهـو تبنـي 

جتامعيـة النقـد األخـر يـذهب إىل اعتبـار املوافقـة اال  .الفرد سلوكاً يختلف مـع املعـايري االجتامعيـة

املكون األسايس للصحة النفسية يف هذا املعيار والرد عىل ذلك بأنـه ال بـد مـن درجـه مـن املوافقـة 

االجتامعية الزمه ورضورية الستقرار واستمرار املجتمع ويصبح ذو الصحة النفسية السليمة يف هـذا 

عـي املحـدد لـه بدقـة املعيار هو ن أن يلتزم مبا التزم به اآلخرون أو هـو مـن يقـوم بالـدور االجتام

واالتجـاه االجتامعـي أيضـا محـك نسـبي كغـريه مـن ). م1979عبـد الغفـار، عبـد السـالم، (وإتقان 

املحكات األخرى وهكذا يبد أن كل محك من املحكات السابقة ميثل وجهة نظر جزئيه ويتكامل مـع 

ك واحد وبهذا نسـتطيع بقية املحكات للتميز بني السوية وغري املسوية وان من الخطاء االكتفاء مبح

أن نقول أن السلوك غري السوي هو توافق ينتج عن رصاع بني حاجـات الفـرد وحاجـات البيئـة مـام 

فالـذي يفهـم التحليـل النفيسـ مـن الناحيـة الديناميـه  ،يعتربه البعض نتاجا لعمليـة تعلـم فاشـلة

ات ترجـع إىل إتـالف والوظيفية ؛ تفهمه السلوكية من زاوية الترشـيط والعـادات فجميـع االضـطراب

  ).م1979مخيمر، صالح، (األسباب النفسية والفسيولوجية 

ويف هذا الجزء سنحاول قدر اإلمكان استعراض هذا النظريات التي تحـدثت عـن التوافـق مـن 

  : منظور الصحة النفسية وهي كاآليت 
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  : نظرية التحليل النفيس 

من  –إذ يعترب سلوك اإلنسان " األنا األعىل  "و " هي" عىل التوفيق بني غرائز الـ " األنا " قدرة 

نتيجة للتفاعل الحادث بني ثالثة أجهزة يف الشخصية هي عىل  –وجهة نظر مدرسة التحليل النفيس 

  :التوايل 

  ID" الهي : " جهاز 

دوافـع الحيـاة وهـي  ،ويتكون هذا الجهـاز مـن الـدوافع البيولوجيـة التـي تنقسـم إىل نـوعني

" وهـذه تكـون بـدورها الطاقـة األساسـية للحيـاة ويطلـق عليهـا مفهـوم  ،اساً الدوافع الجنسية أس

ويعمـل  .أما النوع الثاين من الدوافع فهي دوافع املوت والتحطيم مثل الدوافع العدوانية ."اللبيدو 

عىل أساس تحقيق اللذة وأبعاد األمل فهو يطالـب باإلشـباع الفـوري ملـا يحتويـه مـن " الهي " جهاز 

ويتصف باألنانية وعدم قدرته عـىل أخـذ االعتبـارات االجتامعيـة يف الحسـبان وال  ،لوجيةدوافع بيو 

  .يرتبط بالواقع

وغـري  ،وغـري منطقيـة ،تحـوي مجموعـة مـن القـوى أو النزاعـات بصـورة ُخلقيـة "هي " فالـ 

 وهي تندفع بقوة لتحقيق أول املبادئ التي يسري عليها سلوك الفـرد حيـث ،وغري شعورية ،منتظمة

عىل الشخصية فقبل أن تنشأ األنا أو األنا األعىل نجد الطفل يسـعى إىل إشـباع مـا " هي"تسيطر الـ 

بـل رسعـان مـا  ،وهذا املبدأ ال يستمر طويالً يف توجيه سـلوك الفـرد .يشعر به من حاجات ورغبات

ويف  ،م النومويظهر هذا املبدأ يف حياة الراشدين حني تضعف الرقابة كام يف أحال  ،تظهر مبادئ أخرى

حيـث ينهـار األنـا أو  ،أو يف حاالت املرض النفيس أو املرض العقيل مثالً ،الخياالت ويف أحالم اليقظة

   .سيطرتها عىل السلوك" هـي" فتعود للـ  ،يضعف

اعترب فرويد الهي أو الهو الجانب األسايس للشخصية ويف رأيه أن املولود الجديد   " Id  " الهو 

والهي هي جملة للطفل وان كل ما يحمله معه إىل الـدنيا حـني نزولـه وهـي  ،لهيمكون كليًة من ا

ولقـد دخـل " اللبيدو " خزن الطاقة الجنسية املحدودة املتاحة للفرد والتي أطلق عليها فرويد اسم 

والعدوان ووظيفـة  ،الجنس -: فرويد الغرائز اإلنسانية ضمن مفهوم الهي واهم غريزتني عنده هام 

  ئيسة هي الحفاظ عىل الكائن يف حالة الهي الر 
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مريحة أو يف حاملة أدىن من حاالت التوتر وهكـذا تسـعى الهـي إىل اإلشـباع الرسـيع للجـوع حتـى 

فهي تعمل مبدى اللذة وهو املبدأ الـذي يحكـم نشـاط الهـي حتـى  .تعود بالكائن إىل حالة االرتياح

الالشعوري وتؤثر عـىل السـلوك الواضـح دون وتتم غالبية الهو يف املستوى . مرحلة البلوغ أو الرشد

   .أن يعي اإلنسان بها

أي بـني الرغبـات التـي تتطلـب  ،جهاز ينشأ نتيجة التفاعل بني الكـائن وبيئتـه " Ego" األنا " 

شعوري ووظيفتـه حفـظ تـوازن الشخصـية " األنا " ونشاط  .اإلشباع وينب املوانع التي تضعها البيئة

وحتى ال تصطدم مـع الواقـع  ،"هي " الـ " أصالً لينظم إشباع غرائز " األنا " وقد نشأ  .والدفاع عنها

  .أو مع األنا األعىل ،الخارجي

وهي تستخدم ما لديها من إمكانات عقلية عـىل نحـو  ،عىل أساس مبدأ الواقع" األنا " وتعمل 

وارجـاء إشـباع "  الهـي" إىل كبح جامح الـ " األنا " وقد تضطر " هي " يؤدي إىل تحقيق أهداف الـ 

 – 19ص ص : م 1996 ،عبـد الـرحمن سـيد ،سـليامن( .الدوافع الفطرية حتى يحني الوقت املناسب

21.(  

فال تكون موجودة عند امليالد وإمنا تنمو مع تفاعل الفرد مـع البيئـة ووظيفتهـا  " Ego  "ألنا ا

والحقيقة انـه  .ي للفردهي تنمية السيطرة العضلية الحسية عىل الجسم وتضيف فهم العامل الخارج

بجب أن يتعلم أن يجد يف العامل الخارجي ما يتفق مع الصورة املوجودة يف الـذهن ويشـبع حاجتـه 

وعملية املقارنة واملوازنة هذه يشار إليها بعملية التوحد أو التعيني هذه هي التي تفصـل األنـا عـن 

      .الهي

لكائن دون اعتبار ملقتضـيات الواقـع فـان فإذا كانت الوظيفة األوىل للهى هي إشباع حاجات ا

ويكون هدف األنـا هـو التوسـط بـني  .األنا تنمو من الهي بسبب حاجة الكائن ملعالجة وقائع العامل

مبدأ اللذة الذي تعمل الهي مبقتضاه يكون مبدأ الواقع وهي تحـاول أن تـتحكم أو متسـك بالطاقـة 

   .ع أو هدف مالئم إلشباع الحاجةفال ترصفها أال إذا الح يف العامل الخارجي موضو 
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  " : Super Ego" األنا األعىل  –والجهاز الثالث من أجهزة النفس 

واألنـا األعـىل هـو مـا  ،من محرمات وقـيم خلقيـة" األنا " يتكون األنا األعىل نتيجة ملا تتعلمه 

د الـرحمن عب،سليامن(. وهو يختص مبا هو صواب وما هو خطأ ،"الضمري " نطلق عليه بصفة عامة 

تكون عملية التوحد هامـة بالنسـبة " “ Superego   واألنـا األعــىل  )21 – 19ص ص: م1996،سيد

فأول موضـوعات العـامل الخـارجي التـي تشـبع  .لنمو األنا فهي هامة أيضا بالنسبة لنمو األنا األعىل

 املبـارش عـن حاجات الطفل هي أبـواه وخـالل املراحـل األوىل مـن منـوه يـتعلم الطفـل أن التعبـري

انفعاالته ونوازعه ال ينظر إليه من حوله من األشخاص املهمني يف حياته يـرىض أي أن والـدا الطفـل 

يعمالن عىل إدخال النظـام يف حياتـه مـن خـالل عمليـات الثـواب والعقـاب فيـتعلم الطفـل أنـواع 

ة خـالل منـو الطفـل السلوك املرغوب فيها وأنواع السلوك غري املرغوب فيها وباستمرار تلـك العمليـ

املبكر نجد األنا عىل الطفل يتبنى عادات اآلباء وقيمهم فحسب بل عادات وتقاليـد وقـيم املجتمـع 

واالنا األعىل هن نوع من التحكم الفردي الداخيل فعنـدما  .وتصبح كلها جزاء من األنا األعىل ،كذلك

نقول أن األنا األعىل قد ظهـر وقـد يكون سلوك الطفل مالمئا حتى ولو مل يكن هناك من يراقبه فإننا 

    .األنا املثايل –الضمري  –اعترب فرويد األنا األعىل مكونا من نظامني فرعيني 

هو ذلك الجزء من األنا األعىل الذي ميثل األشياء التي يعتقد الفرد انه ال يجب عليـه  -الضمري 

   .أن يعملها

    .يكونها ميثل األشياء التي يود الفرد أن  -األنا املثايل 

وغالبا ما يجد واحدا من هذين النظامني نفسه يف رصاع مع دفعات الهـي ويجـب الرتكيـز هنـا 

عىل أن جانبا كبريا من هذا املحكم يحدث يف الجزء الالشعوري من العقل وبذلك ال يكون داخـال يف 

  حياتـه ويرى فرويد أن شخصية الفرد تتشكل أساسا خالل السـنوات الخمـس األوىل ،وعي اإلنسان

وإال أن منو  لشخصية ينشا عن محاولة الفرد تعلـم أسـاليب جديـدة لتخفيـف التـوتر الناشـئ مـن 

  مصادر رئيسة أربعة هي عمليات النمو
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الفسيولوجي االحتياطات والرصاعات واألخطار أو التهديدات  لقد اعتقد فرويد أن الشخصية تنمو  

   -: نتيجة لعاملني رئيسيني هام 

   .لذي يحدث مع حركة الفرد خالل النمو الطبيعيهو ا: النضج   .أ 

ـاع واإلحبـاط : تعلم الفرد   .ب  أن يتغلـب عـىل قلقـه وتـوتره الـذي ينشـا مـن الرص

  .والتهديد فاالضطراب يف السلوك ينشا عن اختالف يف قيام الفرد بوظائفه

  : وهناك مساران يؤدينه إىل ذلك االضطراب هام 

   .نا األعىلاختالف الحركة بني األنا والهي واال  -1

   .تعلم غري مالئم يف مرحلة الطفولة -2

وتنمو الشخصية بتعلم الفرد كيـف يقـوم بالتوحـد االسـتبدال وامليكانيزمـات الدفاعيـة هـذه 

يحدث هذا  .املكيانيزمات ترمي إىل أعاده توجيه الدفاعات األصلية إىل موضوعات اكرث إمكانا وقبوال

منـاطق مـن الجسـم يسـتمد فيهـا الفـرد لـذة ومنـط التطور للصحية بطريقة منتظمة ويدور حول 

الصحية عند فرويد منط دينامي تتناول فيه التأثريات عىل الدوام واالنـا الهـي واالنـا األعـىل ويكـون 

ذلك التفاعل مسئوال عن الطرق الذي تنمو فيه الشخصية والصحة النفسية الحسنة فاإلنسان الـذي 

رائزه ودوافعـه وال يسـمح للقيـام املثاليـة بعزلـه عـن يتمتع بصحة نفسية يكون قادرا عىل ضبط غ

واقعة وعن اإلشباع فان الفرد الذي يتمتع بصحة نفسـية يقـوم باإلشـباع بشـكل قـانوين متـزن وان 

عبـد ،عبـد الغفار. (تكون هذه اإلشباعات بعيدة عن الحيل الدفاعية الالشعورية أن تكـون واقعيـة

  .   )م1979 ،السالم

  :الفرويديون الجدد 

" يف إطار نظرية  التحليل النفيس هناك تالميذ فرويد الذين طوروا نظريته ومن هـوال يـونج  

Young  "ليس فقط مستودًعا للغرائز والدوافع البدائية الفردية إمنا هـو مخـزن " الهو " الذي اعترب

  للرتاث الثقايف اإلنساين وبكبت هذه املحتويات خصائص الغرائز 
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دية من حيث قدراتها عىل التأثري يف سلوكيات الفرد سلبا وإيجابا وبهذا تصبح البدائية الفر .والدوافع

الطاقة الجنسية مجرد عامل واحد أمام هـذا الكـم الهائـل مـن الـرتاث اإلنسـاين أطلـق عليـه يـونج 

الالشعور الجمعي وبالتايل ربط الصحة النفسية بسـالمة املعتقـدات التـي تـؤدي أيل التـي لهـا دور 

اته أما إذا كانت تلك املعتقدات التي يؤمن بها والني لها دور إيجـايب يف حياتـه أمـا إذا إيجايب يف حي

كانت تسلك املعتقدات تتعارض مع ما تعـارف عليـه املجتمـع فإنهـا بـال شـك سـتؤثر عـىل الصـحة 

   .النفسية خاصة عندما نجد أن هذه املعتقدات ال تؤدي الوظائف املرغوب فيها من طرق االجتامع

فقد تحدث عن مركب النفس ويعتقد أن هذا املركب هو املفرس الوحيد مـن "  Adler"  ادلر 

سلوكيات املشاهدة فالفرد الذي يجد ويجتهـد بشـكل مبـالغ فيـه يحـاول أن يعـوض نقـص خلقـي 

   .واجتامعي واقتصادي

  واتواررنــك " Kiarenho وكــارين هــورين "   Suyivan"وســوليفان "   Froom" فــروم 

Ohoranik "  اريكسون"Ericsson   "  

ذهب هذا التيار إىل القول أن االضطرابات النفسية مرتبطة أساًسـا بظـروف الفـرد االجتامعيـة 

واالقتصادية وكذلك بظروف ومحتوى عملية التنشئة االجتامعيـة فـالفقر والتفكـك األرسي وإهـامل 

تامعي هي املسئولة عن مـا الطفل أو رفضه والضغوط االجتامعية والتفاوت الحاد بني الطبقات االج

ص : م1970محمد مريس،  ،عودة(يالقي الفرد من اضطرابات مام ينعكس سلبًا عىل صحته النفسية 

142.(   

عىل التوفيـق " األنا " ويف ضوء ما تقدم فان الصحة النفسية كام يراها  الفرويديون هي قدرة 

ىل حل للرصاع الذي ينشأ بني األجهـزة بني أجهزة الشخصية املختلفة ومطالب الواقع آو يف الوصول إ

     ).م1979 ،عبد السالم ،عبد الغفار. (مبطالب الواقع

ومام سبق ترى مدرسة التحليل النفيس أن التوافق هو قدرة الفـرد عـىل أن يقـوم بالعمليـات 

العقلية والنفسية واالجتامعية عىل احسن وجه ويشعر بالرىض والسعادة فال يكون خاضعا لرغبات 

" وعـذاب الضـمري ويتحقـق ذلـك إذا توزعـت الطاقـة النفسـية " األنا األعىل " وال لقسوة " لهو ا" 

  توزيعا سليام بحيث تكون األنا قادرة عىل " اللبيدو 
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ومقتضـيات الواقـع وهـذا يتحقـق للفـرد " األنا األعـىل " تحقيق التوازن بني متطلبات الهو وتحكم 

ني أفرادها بطريقة منطقيـة وتـنعم بالحـب والحنـان لتنشـا الذي ينشا فيه أرسة سوية يتم الحوار ب

الشخصية السوية وبرى مدرسة التحليل النفيس أن اإلنسان ال يسـتطيع أن يصـل إىل تحقيـق جـزيئ 

عبـد  ،عبـد الغفـار. (لصحته النفسية إذ ال يستطيع اإلنسان أن يحصل عـىل السـعادة والتقـدم معـا

   .]مصدر سابق [  )م1979 ،السالم

  ) The Behavior theory(ية السلوكية النظر

  : السلوكية الكالسيكية  -أ 

لتدل عىل نظرية يرى "  Behaviorism" بيهافيورسم " م استعملت كلمة 1912يف حوايل سنة 

ولقد أحدثت هذه املدرسة كميات هائلة مـن األبحـاث  ،أن علم النفس يقوم عىل مالحظة السلوك

حيث االنتفاع من املختربات املثـرية القامئـة  –ذهنية األمريكية جرت يف الواليات املتحدة وحسب ال

 ،زيعـور(وهذا ما أرسع يف جعل املدرسة السلوكية فادحة الغنـى مـن حيـث التجـارب والدراسـات 

ويعترب أصحاب هـذه النظريـة أن االضـطرابات النفسـية  ،)198ص  194ص  -183م ص 1982 ،عيل

أو يب العمليــات  ،بات اإليجابيــة أو االســتجابات الســلبيةهــي نتيجــة التطــام أو رصاع بــني االســتجا

املؤدية إىل النشاط واملعمليات املودية إىل كف عن النشاط كام يـرون أن سـوء التوافـق يف مواجهـة 

املوقف الجديدة يرجع إىل عدم القدرة عىل االستجابات القدمية وتعلم استجابات اكرث مواءمـة مـع 

  ]مصدر سابق [ ).م1979 ،د السالمعبد الغفار، عب( .حياة الفرد

  :   املسلامت الرئيسية  للمدرسة السلوكية 

من هنا كان ونتيجة لتطور املدرسة نبذ الـوعي  –إنها تعميم ملبادئ قليلة وهي تفسري واحدة 

لكنهم يفـضلون تجاهل هذه الحوادث اكرث مام " نبًذا منهجًيا وما يواكب الوعي من حوادث ذهنية 

  " ينفونها 
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مع تشديدها عىل االستمرارية بني الحيوان واإلنسان فقـد وضـعت مكـان الثنائيـة الشـمولية و 

استجابة وركزت بالتايل عىل تكيف الجسـم  –جسم أو مثري  –روح ثنائية أفقية وهي وسط  –جسم 

    ."أو البيولوجية الدارونية  -تأثري دارونيا واضح هنا " مع الوسط يف سبيل الحياة 

الجهاز العصبي تؤدي بـالحواس كاملـة ووظيفـة هـذا الجهـاز تنسـيقي بحتـة  أن طريقة عمل

  ويقوم الجهاز العصبي املعقد املوجود يف الدماغ برتجمة ما يجلبة 

يتم تكيف الجسم مع وسطه مبوجـب ردود فعـل يسـتجيب  .الحواس ومن مثة يتحرك السلوك

 .ن هـذا التفاعـل بـني الجسـم والوسـطاستجابة هام العبري ع –بها أو يرد بها الجسم الزوجان مثري 

   .واملنعكس هو النموذج االبسط لهذا التفاعل

 –علم النفس يف املدرسة السلوكية هو علم التفاعالت املتبادلة لـدى اإلنسـان  العـادي الحـي 

انـه يعمـل  .الواقعي مع وسطه الفيزيايئ واالجتامعي انه علم علمي  وهو مامرسـة التنبـؤ والتوقـع

 194ص -183م ص1982عـيل،  ،زيعـور(. سلوكنا قبل وقوعه وان نرقب ذلك السـلوك عىل أن نعرف

  .]مصدر سابق [     )198ص 

  : االفرتاضات حول اكتساب السلوك التوافقي 

يذهب إىل أن فل الفرد يف تعلم سلوكيات ناجحة متكنه من التوافق : االفرتاض األول  -1

  . اختالل صحته النفسية الناجح مع نفسه ومجتمعه يعترب عامال أساسيا يف

يذهب إىل أن نجاح الفرد يف اكتساب سلوكيات ضارة سواء كان هذا : االفرتاض الثاين  -2

الرضر واقعا عىل الفرد نفسه أو عىل مجتمعه فانه لـن يتوافـق بالشـكل املطلـوب ال 

  .مع نفسه وال مع املجتمع فاختال ل التعلم يكون هو سبب يف اختالل صحة الفرد

يذهب إىل أن تعرض الفرد املثري ما بحيث  يستثري لديه اسـتجابتني  :الثالث االفرتاض  -3

 ،كفـايف(متناقضتني يخلق لديه حالة من القلق العام يؤثر سلبا عىل صحته النفسـية  

   ).م1990 ،عالء الدين
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  : السلوكية الحديثة  -ب 

 .املثريات وال ردود الفعلوال ميكن أن تعرف عىل أنها أشياء فيزيائية ال  .ليس الكائن الحي آلة

  أن  .فمثال ليـست املثريات هي ذاتها لدى كل فرد

للمثري معنى وله قيمة تختلف باختالف األفـراد مـن هنـا جـاءت املدرسـة السـلوكية الحديثـة 

لتخفــف مــن شــطط النزعــة امليكانيكيــة  يف تفســري الســلوك ويف االســتجابة العضــوية فقــد ادخــل 

وال يوصـف كـام توصـف " ليس الوسـط فيزيائًيـا رصًفـا : جديدة هي  السلوكيني املحدثون مفاهيم

أنة ذايت نفساين كسلوك العامل املحيط ثم أن كلمة  .بل هو وسط ذو قيم ومعان" األشياء الفيزيائية 

ليسـت العالقـة بـني املثـري  –محيط هذه هي تجاوز نفساين ال فيزيايئ فالحوادث البعيـدة فيزيائيـا 

وبني حـل  )مشكلة(بالعكس هي بنظر السلوكيني الحديثني عالقة بني    ،يكانيكيةواالستجابة عالقة م

ويتكيف كل سـلوك حسـب كمتطلبـات موقـف مـا تكيفـا بصـورة ذات مغـزى  –لكل سلوك معنى 

وذات معنى فحتى االنتامء ليس سلوكا ميكانيكيا رصفا وليس رد الفعل حتى عند الحيوان ردا أعمى 

أي أنها ال ترى يف السلوك جمًعا ميكانيكًيا  –ذراتية  –كية الحديثة تجزيئية ليست السلو  .وميكانيكًيا

السـلوك يبـدأ مبثابـة مجموعـة ردود فعـل متكيفـة "  ذرات " لعنارص منعكسات صـغرية مسـتقلة 

    .حسب موقف كل جزء من رد الفعل يخضع للكل وللمجمل من التكيف للكائن الحي

وامنا      هو فعال يسعى  –يتلقى فقط " أتوماتيكيا  -ا سلبًيا تلقائي" ليس الجسم العضوي 

سويا مع بعضهام البعض معا جميعا  ألن يتكيف وال يفرس بفعل الوسط فالوسط والجسم يفرسان 

  ]. مصدر سابق [  ).198ص 194ص  -183ص ،م 1982 ،زيعور، عيل(برميتها 

 –سـكرن  –هـل  –ظهـور كـل مـن لقد حدث تطور يف أفكار املدرسة السلوكية الكالسيكية مع 

االستجابة يف املدرسة السلوكية الكالسيكية وعليـة فـان  –قد راجع هؤالء العلامء  ،وغريهم -ميللر  

"   -الكـائن الحـي  –املثـري : املعادلة السلوكية بالنسبة لهم ال بد أن تتكـون مـن ثالثـة أبعـاد هـي 

دوره األســايس يف النــاتج النهــايئ للســلوك  االســتجابة فهــذه اإلضــافة  تعيــد لإلنســان -" الخــربات 

  فالسلوك املضطرب ليس نتاج ميكانييك لظروف
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   ).م1990 ،عالء الدين ،كفايف(بيئية إمنا هو نتاج تفاعل دينامييك بني الفرد وإمكانيات البيئة  

وعىل ضوء ما سبق ميكن القول أن التوافق يتحقق للشـخص الـذي اسـتطاع أن يكـون عـادات 

ن خاللـه ارتباطـات بـني مثـريات حسـية واسـتجابات جسـمية وعقليـة واالنفعاليـة سوية تبحث مـ

والشخصية ليست أال جهاز العادات التي اكتسبها  ،واجتامعية ودعمت باإلثابة وتكرر فتكونت عادة

والسلوك اإلنساين بهذا الشكل تحـدده األهـداف التـي يضـعها األفـراد أو املجتمـع لنشـاطهم  .الفرد

إلنسان السـلوكية مـن خـالل الخـربة وبالتـدريج ينشـئ الفـرد لنفسـه مجموعـة مـن وتنمو دوافع ا

الدوافع والحاجات املتميزة وخالل منوه يف الحياة يقيم الفرد لنفسه شبكة من الدوافع أو الحاجـات 

تهدي سلوكه وترتاوح من الخصوصية الدقيقة كالحاجة إىل حب األمومـة وحـب العموميـة الشـاملة 

ومبا أن الشخصية هي نتاج للتعلم فان أنواع السلوك الشـاذ  .عالقات اإلنسانية الطيبةكالحاجة إىل ال

أو غري املتكيف يتم تعلمها فشخصية الفرد تتكون من العادات اإليجابية السلبية والعادات السـلبية 

أن  .يتم تعلمها بـنفس الطريقـة التـي يـتم بهـا تعلـم العـادات اإليجابيـة أو عـن طريـق تعزيزهـا

خصية السوية عند السلوكيني رهنـه بـتعلم عـادات صـحيحة سـليمة تجنـب اكتسـاب العـادات الش

السلوكية  غري الصحيحة أو غري السليمة والصحة والسالمة هنا تتحدد بناء عىل املعـايري االجتامعيـة 

السائدة واملحيطة بالفرد وبذلك فان مظاهر الشخصية السوية عنـد السـلوكيني هـي أن يـأيت الفـرد 

عبـد  ،القـريش(سلوك املناسب يف كل موقف حسب ما تحدده الثقافة التي يعيش يف ظلها الفـرد بال

  ).م1993 ،الفتاح

  :االتجـاه اإلنـسانـي 

السـلوكية  –التحليل النفيس " ظهر هذا االتجاه كرد فعل للنظريتني األساسيتني يف علم النفس 

ها نظرية التحليل النفيس والسـلوكية أي أن ويقوم هذا االتجاه عىل رفض املسلامت التي تقوم علي" 

هذا املذهب يرفض تصور اإلنسان كجهاز طاقة يبحث عن حالة التـوازن مـن حيـث توزيـع الطاقـة 

عىل أجزائه املختلفة وان ازدياد يف مستوى الطاقـة يـؤدي إىل خلـل هـذا االتـزان كـام يـرفض تصـور 

  يه أن يقوم بسلوك معنياإلنسان جهاًزا  آلياً إذا أثري أي جزء منه تحتم عل
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وحسب ] مصدر سابق [  ).143ص : م 1970 ،محمد مريس ،عودة(وميكن التنبؤ بهذا السلوك 

   .هذا املذهب فاإلنسان يتميز عن الحيوان بالحرية أو املسئولية واإلبداع

ويرى أن اإلنسان كـائن خـري  ،فهذا املذهب يقدم نظرة متفائلة عن اإلنسان وحياته ومستقبله

يعته وان آيت برشاً يكون نتيجة رد فعل ملا يواجهه من صعوبات وتحديات وإحباطات لفـرد حـر بطب

وحريـة اإلنسـان هنـا  .يختار من الحياة  األسلوب الذي  يتناسب معه والـذي ينفـرد بـه عـن غـريه

محدودة فهناك مواقف ال يستطيع فيها االختيار واإلنسـان دامئـا يف منـو وتطـور يدفعـه إىل نشـاطه 

وأن مفهوم الذات يبدأ يف التكـوين منـذ اللحظـة األوىل التـي يبـدأ  فيهـا  ،دافع إىل تحقيق الذاتال

عبد الرحمن (انها تبنى من خالل أفكاره وشعوره وأعامله وخرباته  .الطفل باستكشاف أجزاء جسمه

  ).425ص : م1997 ،عدس، ومحي الدين توق

جـوردن " Abram " وإبراهـام ماسـلو "  Carl rogers " ومن أنصار هذا االتجاه كارل روجـر

   ."Gordou Albert " الربت 

يرى أن الـذات املوجـود داخـل الفـرد ال ميكـن الوصـول إليهـا "  Karl Rogers "كارل روجرز 

   .ملعرفة أسباب السلوك اإلنسان أال من خالل ذات الفرد

  :الذات عند كارل روجرز 

 للسـلوك ألنهـا تعتـرب حجـر الزاويـة يف بنـاء وقد حدد ذات اإلنسـان يف أنهـا املحـرك األسـايس

   -: شخصية الفرد وتتكون الذات عند كارل روجز من 

هــي مجموعــة القــدرات واإلمكانيــات التــي تحــدد الصــورة : الــذات الواقعيــة  -1

  .الحقيقية للفرد

هي مجموعة مدركات وتصورات يحملها الفـرد مـن خاللـه : الذات االجتامعية  -2

   .تعامله مع املجتمع

هـي مجموعـة أهـداف وتصـورات مسـتقبلية يسـعى الفـرد : ذات املثـاليــة ال -3

  .للوصول إليها
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  : التوافق مع الذات 

فانه يشعر بتوافق مـع  ،إذا اتفقت الذات الواقعية للفرد مع الذات االجتامعية والذات املثالية

ني الذوات الـثالث أما إذا كان  هناك تنافر وعدم تطابق ب .نفسه ومع املحيط الذي يعيش فيه الفرد

فان سوء التوافق وعدم االتزان هو الذي يسود يف حيـاة اإلنسـان مـام يـدفع إىل إيجـاد أسـلوب أو 

  ).م1989 ،عاصم محمود ندا ،الحياين(طريقه قادرة عىل تبني التوافق داخل الفرد 

  :وقد وضح روجرز نظريته يف الشخصية يف مثان عرشة نقطه وهي عىل النحو التايل 

   .رد يعيش يف عامل متغري من خالل خربته يدركه ويعتربه مركزه ومحورهأن الف .1

يتوقف تفاعل الفرد مع العامل الخارجي وفًقا لهذه الخربة وإدراكه إياها وهـو مـا  .2

   .ميثل الواقع لديه

   .يكون تفاعل الفرد واستجابته مع ما يحيط به بشكل كيل ومنظم .3

   .دة منها لتحقيق توازنهيناضل الفرد من اجل إثراء خربته واالستزا .4

أن سلوك الفرد يهدف إىل محاولة إشباع حاجاته كـام خربهـا أسـتوعبها يف مجـال  .5

   .إدراكه

يكون هذا السلوك املستهدف مصحوبا بإحساس عاطفي يحركه وان شدة العاطفة  .6

   .تعتمد عىل أهمية السلوك يف املحافظة عىل الفرد وزيادة نشاطه

    .هو شعوره الذايت أن أفضل من يدرك سلوك الفرد .7

  .أن جزءاً من اإلدراك الكيل يصبح بالتدريج مكونًا لذات الفرد .8
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تفاعل الفرد مع املحيط الخارجي ومع اآلخرين يـؤدي إىل تكـوين الـذات بشـكل  .9

   .لكنها ثابتة يف إدراكها للصفات وربط األنا بالقيم     املرتبطة بها ،ومرن ،منظم

لتي هي جزء من مكونات الذات ناتجة عن خربات القيم املرتبطة بخربات الفرد وا .10

عايشها الفرد ذاته أو مـأخوذة عـن اآلخـرين تخـزن حتـى تصـبح وكأنهـا خـربات 

  . حقيقية عايشها الفرد ذاته

الخربات التي عايشها الفرد أما تُدرك وتُنظم فيصبح ال معنـى وتـرتبط بالـذات أو  .11

و أنهـا تكـون ذات معنـى تهمل لعدم وجود أية عالقة تربطهـا مبكونـات الـذات أ 

      .لعدم توافقها مع مكونات الذات لدى الفرد ،سلبي

معظم األساليب السلوكية التي يختارها الفرد تكون متوافقـة مـع مفهـوم الـذات  .12

   .لديه

بعض أنواع السلوك التي تنتج عن خربات الفرد وليس لديه معنى لهـا تكـون غـري  .13

   .د من التحكم بهامتوافقة مع مفهومه لذاته وال يتمكن الفر 

التكيف النفيس يتم عندما يـتمكن الفـرد مـن اسـتيعاب جميـع خرباتـه الحسـية  .14

  .والعقلية واعطائها معنى يتالءم ويتناسق مع مفهوم الذات لديه

ســوء الكيــف والتــوتر النفيســ ينــتج عنــدما يفشــل الفــرد يف اســتيعاب وتنظــيم  .15

  .الخربات الحسية والعقلية التي مير بها

فالـذات  ،تي ال تتفـق مـع مكونـات ذات الفـرد تعتـرب مهـددة لكيانهـاالخربات ال .16

   .عندما تواجهها مثل هذه الخربات تزداد متاسكًا وتنظياًم للمحافظة عىل كيانها

وتعمل الذات عىل احتوائهـا  ،الخربات املتوافقة مع الذات يتـفحصها ثم يستوعبها .17

  .بلهم كأفراد مستقلنيوبالتايل تزيد من قدرة الفرد عىل تفهم اآلخرين وتق
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ازديــاد اســتيعاب الفــرد لخرباتــه يســاعده عــىل اســتبدال قيمــه وتصــحيح بعــض  .18

املفاهيم الخاطئة التي تم استيعابها بشكل خاطئ وأدت لتكوين منهًجا أو سـلوكًا 

  .خاطئا لدى الفرد

  : سامت الشخصية غري املتوافقة 

التصور مأساوي للفـرد يحـدث مبكـراً  يرى روجرز أن هذا "  Estrangement : " الغـرابة - 1

يف الطفولة حيث يتعلم الفرد بعض القيم التي تؤدي به إىل أن يصبح غري أمني مع نفسه فـال يعـود 

صادقا مع نفسه وال مع تقييمه الكياين الطبيعي للخربة النه من اجل أن يحـتفظ بالتقـدير اإليجـايب  

تقدير اآلخرين له وملا كان فقدان التقدير اإليجايب لآلخرين يزيف بعض قيمه وال يدركها أال يف ضوء 

ذا أهمية كبرية عند الطفل فانـه يبـدأ يف تكـوين رشوط التقـدير والتـي يـؤدي يف النهايـة إىل عـدم 

االتساق بني الذات وبني الخـربة ومـن هنـا تتـوفر ظـروف املناعـة أو وجـود نقطـة الضـعف وعـدم 

   .التوافق النفيس

نتيجة لنشوء عدم االتساق بني الذات والخربة ينشا عدم االتسـاق يف  :عدم اتساق السلوك  - 2

السلوك ؛ فسوف يكون بعض سلوك الفـرد متسـًقا مـع تصـوره لذاتـه ويعمـل بالتـايل عـىل تـدعيم 

بينام يكون الـبعض اآلخـر  قامئـاً عـىل أسـاس رشوط " عملية تحقيق الذات " وتوثيق تصور الذات 

  التـقدير ولن يساعد

وتدعيم تصور الذات  وإمنا سوف يـدعم ويوسـع تلـك الجوانـب مـن خـربة التـي  عىل توسيع

وليك تحتفظ الذات بدعمها لنفسها فسوف تحرف من الخـربات وتنكـر  .ليست جزءاً من بناء الذات

  . اعتبارها جزءا من خربتها

تم ترميـزه إذا مل يتعرض سلوك الفرد إىل التحريف أو اإلنكار و إمنا ي " : Anxiety " القلق  - 3

بدقة يف وعي الفرد فان تصور الذات سيتعرض لعدم االتساق وتنشأ مشاعر القلق إذا تنتهك رشوط 

   .التقدير وتحيط الحاجة إىل اعتبار الذات

تعمل عىل أن تجعل إدراك الخربة متسقاً مع بناء الذات ويـتم هـذا   : ميكانيزمات الدفاع - 4

الخـربة الواقعيـة أو إنكـار الخـربة عـىل الـوعي فالحاجـة إىل عن طريق اإلدراك االنتقايئ أو تحريف 

  خداع الذات تنشا بسبب حاجة أقوى وهي االحتفاظ باعتبار الذات
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والصعوبات التي تواجهه مكانيزمات الـدفاع هـي انـه ال السـلوك الفعـيل املـؤدي إىل القلـق أو إىل  

خربته تتغري من الناحيـة الواقعيـة  تهديد الذات وال الظروف التي دفعت الفرد إىل إنكار أو تحريف

   .ويكون الفرد مجرباً عىل منط من السلوك غري مرن وال توافقي

نحن نستخدم جميعـا بعـض الـدفاعات بدرجـة أو بـأخرى لحاميـة :  السلوك غري التوافقي - 5

صورة  الذات لدينا فإذا كان لدى الفرد درجة عالية مـن عـدم االتسـاق بـني تصـوره لذاتـه وخربتـه 

فـأن علميـة الـدفاع  ،يواجه فجأة بعدم االتساق هذا يف موقفه خربة ال يستطيع إنكاره أو تحريفهاو

ويتوقف مدى هذا القلـق عـىل درجـة تهديـد  ،لن تستطيع معالجة املوقف مام يؤدي به إىل القلق

ربة املوقف للذات فإذا  مل تفلح ميكانيزمات الدفاع واصبح من غري املستطاع تحريـف أو إنكـار الخـ

ويختل توازن اتساق الذات يف هذه الحالة  فإن الفرد سيسلك أحياناً مبا يتفق والخربات التـي سـبق 

  ).م1981 ،وآخرون ،يوسف مصطفى ،القايض(. إنكارها أو تحريفها مبا يتفق وتصوره للذات

ن وطبقاً لهذه النظرية فان الفرد ال بد وان يصل بامكانياتة إىل وذلك فـالفرد لـيس مجـرد كـائ

سلبي مستقيل لتغريات البيئة وما علية إال أن يعدل من نفسه لـيك يتوافـق وإياهـا وإمنـا عليـة أن 

يقوم بدور إيجايب للسيطرة عىل القوى االجتامعية املحيطة به وان يعرب عن أعىل درجة من درجـات 

    ).م1993 ،عبد الرحمن ،العيسوي(. قدراته

فمـن يـدرك نفسـه  ،تنـاقض مفهومـه عـن ذاتـهويحدد روجرز بان الفرد ال يترصـف بطريقـة 

كمتفوق يرحب مبواقف التنافس بعكس ما يحـدث ممـن يـدركون أنفسـهم كمتخلفـني أو عـاجزين 

ولكن الذات ليس املحدد الوحيد للسلوك حيث يقرر روجـرز انـه قـد يصـدر السـلوك عـن خـربات 

أي  ،السلوك مع بناء الذاتورمبا ال يتسق هذا  ،وحاجات عضوية مل تصل إىل مستوى التعبري الرمزي

أن  الذات من ناحية والحاجات العضـوية للكـائن مـن ناحيـة أخـرى هـام اللـذان يحـددان سـلوك   

فإذا عمال مًعا استطاع الفرد أن يحقق التوافق النفيس إمـا إذا تعارضـا فـإن الفـرد يعـاين مـن  .الفرد

  ].مصدر سابق [  )م1990 ،عالء الدين ،كفايف(. رصاع ويقع فريسة للمرض النفيس

فالصحة النفسية يف هذا املذهب تعني مدى تحقيق الفرد إلنسانيته تحقيقا كامال وهذا ال يأيت 

  إال مبامرسة الفرد لحرية يدرك مداها وحدودها وتحمل مسئوليتها أي أن  يكون
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 ،قالفرد قادرا عىل التعاطف مع اآلخرين وكذلك عىل حبهم وأن يكون ملتزًما بقيم عليـا مثـل الحـ 

ص : م 1970 ،محمـد مـريس ،عـودة(والجامل وان يشبع حاجاته الفسيولوجية إشباًعا متزنًا  ،والخري

142.(   

إذ يقوم تصور مفهوم التوافق عند أصحاب االتجاه اإلنساين عىل تحقيق الفرد لذاتـه وإنسـانية 

 يسـتطيع أن أو ان الفرد إذا شعر بالتهديد والعجز عن إشـباع حاجاتـه ومواجهـة مشـكالته فانـه ال

  .يحقق ذاته ويصبح سيئ التوافق

 ،واالتـزان االنفعـايل ،ويعرب التوافق عن نفسه يف ظهور سامت شخصية سوية مثـل االنبسـاطية

أمـا سـوء  ،وغريهـا مـن سـامت الشخصـية …وقبـول الـذات واآلخـر  ،والتسامح ،والرغبة يف العمل

 ،والعزلـة ،ية غري سوية مثل العدوانيـةفيعرب عن نفسه يف سامت شخص )التوافق السيئ(التوافق أو 

ولقـد أظهـرت  ،وغريها من السامت غـري السـوية …والحسد  ،والحقد ،والكراهية للذات ،واالنطواء

الـذي أثبتـت وجـود ارتبـاط  )م1983عوض، (مثل دراسة  –دراسات عديدة أجريت حول املوضوع 

، 1992 ،كمـري(رت دراسـات أخـرى كام أظهـ ،عاٍل بني التوافق السوي وبني سامت الشخصية السوية

أن سوء التوافـق يعـرب عـن نفسـه يف  )1983 ،، جريوم1988 ،، سولومان1992  ،اليات 1985 ،تارش

والعصـابية مـن مخـاوف  ،سامت شخصية غري سوية مثل العدوانية الزائـدة نحـو الـذات واآلخـرون

 ،واالنطوائيـة ، افكـار املـوتواالنشـغال يف ،والتمرد ،وفقدان الرغبة يف العمل ،وفقدان الحب ،وقلق

وغريهـا مـن  ،الـخ …وضـعف العالقـات األرسيـة واالجتامعيـة وتفككهـا  ،والقهر ،والشعور بالعزلة

 ،عطـا(وأظهرت دراسات مثل دراسة  ،سامت شخصية تشري إىل معاناة الفرد من حاالت سوء التوافق

أنـه كلـام زاد مسـتوى  ،صـيةوالتي أجريت بهدف معرفة العالقة بني التوافق وسـامت الشخ )1978

 E.M. Viera –وأكدت دراسة فريا  ،)1990 ،عبد اللطيف(التوافق زادت سامت الشخصية االيجابية 

حيث أن ازدياد مستوى التوافق  ،عىل وجود ارتباط عال بني التوافق وسامت الشخصية )1980(عام 

 ،والتعـاون ،واالنبسـاطية ،وحب اآلخرين ،يؤدي إىل ظهور سامت شخصية إيجابية مثل تقبل الذات

  ).م1990 ،عبد اللطيف( …والتسامح  ،والحب



 

 115

  : نظرة اإلسالم إىل أسس تفسري سلوك اإلنسان 

معـه ويسـتجيب لـه إذا دعـاه  الـلــهإن املسلم املؤمن ال يشعر بالهوان والقلق النه يعلـم أن 

 ،الـلـهن ذلك يرجع إىل لفضل وهو يرتبط دامئا بربه يف أعامله ويرى انه مهام أحرز يف هذه الدنيا فا

وذلك ألن اإلميان العميق يغمر صاحبه بالسعادة والطأمنينة واالستقرار النفيس ويصدق عليه قـول 

سـورة "  )ثـم اسـتقاموا فـال خـوف علـيهم وال هـم يحزنـون الـلــهإن الذين قالوا ربنا (تعاىل  الـلـه

هموم الـدنيا مـن فقـر وال يخىشـ واملؤمن ال ينشغل ب ،العظيم الـلـهصدق "  13أية رقم  ،األحقاف

ويـؤمن  الـلــهاملوت واآلخرة ؛ ألن لديه ذخرية كبرية من األعامل الصالحة وإذا أصابته مصيبة يذكر 

وقـد  ،العظـيم الـلــهصدق "  28أية رقم  ،سورة الرعد")تطمنئ القلوب الـلـهأال بذكر (بقوله تعاىل 

ويقـع فريسـة  ،العقليـة والعقائـد لديـهيتعرض املسلم يف بعض األحيـان لعـدم التـوازن يف القـدرة 

لالضطرابات النفسية وهنا يحتاج املسلم إىل أخيه املسلم القادر عىل املساعدة ليساعده عىل احتواء 

   .مشاعره والوصول إىل مرحلة التوافق العقيل والروحي والنفيس واالجتامعي

ق الفـالح إىل اآلخـرة وهنـاك وجاء اإلسالم ليؤكد دور اإلنسان يف الحياة الدنيا ويؤكد بان طريـ

العديد من املبادئ التي جاء بها اإلسالم ملسـاعدة املسـلم يف تحقيـق التـوازن  والتكامـل بـني عمـل 

   .الدنيا وعمل اآلخرة وذلك بهدف تحقيق سعادة الفرد وسعادة املجتمع ككل

  :السواء النفيس يف اآليات القرآنية 

 ،والـواو ،إىل الكلـامت املشـتقة مـن أصـل مـادة السـنيأن اآليات القرآنية الكرمية التي أشارت 

  ).م1990 ،عالء الدين ،كفايف( ،آية" ثالث ومثانني " وقد بلغت نحو  ،كثرية إىل حدا ما ،والياء
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  : أسس تفسري السلوك 

اإلنسان عىل حاجته ألخيه اإلنسان فلوال إنسان آخر عند  الـلـهلقد فطر : مبدأ األخذ العطاء  -

ستطاع أن يعيش أو يكتب الصـفات اإلنسـانية ويحقـق اإلنسـان وجـوده وسـعادته مـن والدته ملا ا

   -:خالل العطاء وتتمثل هذه الصفات يف 

األبـاء  الـلــهوهي عالقة الطفل بوالديـه فقـد خلـق  :عالقات اإلنسان يف هذه الحياة الدنيا  -أ

؛ والعطـاء مـن أهـم أسـاليب  كام يعتز اآلباء بنجاحهم يف العطاء واألخذ -بغريزة العطاء لصفاتهم 

التنشئة االجتامعية الناجحة ومن خالل األخذ والعطاء يحافظ املجتمع عـىل اسـتمراريته الن األخـذ 

العطاء  ال يتحقق إال بوجود اكرث من فرد يشرتك باملصلحة املتبادلة كام أن الفرد يحقق إنسانيته من 

حث عـىل املسـاعدة والعطـاء وقـد جعـل حًقـا وجاء اإلسالم لتنظيم هذه العالقة وي .خالل اآلخرين

  .للسائل واملحروم يف مال األغنياء

أكد اإلسالم بأن اليد العليا خري من اليد السفىل وذلك بهدف جعل األفراد الذين يعطـون اكـرث 

   .من الذين يأخذون

بتقـديم املسـاعدة الفعليـة لآلخـرين أو عـن  :وقد يكون العطاء بهدف بتفسري السـلوك  -ب 

مـن رأى (عليـة  الـلــهصـىل  الـلــهقـال رسـول  –ق النصح واإلرشاد والدعاء لآلخرين بالهداية طري

  )منكم منكرا فليغريه بيده فان مل يسـتطع فبلسـانه فـأن مل يسـتطع فبقلبـه وذلـك اضـعف اإلميـان

   .الكريم الـلـهصدق رسول 
 َوَما َونَْفسٍ (: له تعاىلاإلنسان بنزعتي الخري والرش لقو  الـلـهخلق : مبدأ نزعتي الخري والرش  -ج 

اَھا   .العظيم الـلـهصدق  ،" 7،8أية رقم  ،سورة الشمس" (8 )) َوتَْقَواَھا ُفُجوَرَھا َفَأْلَھَمَھا (7)   َسوَّ

وأكد اإلسالم إمكان الفرد اكتساب الصفات الخرية واحتفاظها عىل سـلوكه وعـىل إمكـان الفـرد  

أن " مسـكويه " تنمية النفس البرشية الخرية القوية والـتخلص مـن نزعـة الرشـ أن وجـدت ويـرى 

ن مييل بفطرته إىل الخري والتعلم واكتساب املعرفة وان هذه الصـفة تنمـو وتـزداد كلـام بـذل اإلنسا

صاحبها جهدا يف االستزادة وأكد اإلسالم أيضاً عىل أن إهامل تربية النفس يـؤدي لغلبـة نزعـة الرشـ 

   ،عىل صاحبها فيتصف بسوء الخلق والحسد
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والصيام  –الصالة  –د املسلم هو أركان اإلسالم  ويرى اإلسالم بأن افضل أسلوب لرتبية الفر  ،والحقد
 أُوِحيَ  َما اْتلُ (: ألنها تعترب من أهم أسس تنمية جانب الخري عىل جانب الرش قال تعاىل –والزكاة  –

َالةَ  َوأَِقمِ  اْلِكتَابِ  ِمنَ  ِإلَيْكَ  َالةَ  ِإنَّ  الصَّ  " 45أية رقم  ،سورة العنكبوت)َواْلُمْنَكرِ  اْلفَْحَشاءِ  َعنِ  تَْنَھى الصَّ

يِھمْ  تُطَّھُِرُھمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِھمْ  ِمنْ  ُخذْ ( :وقال تعاىل  -العظيم   الـلـهصدق  أية  ،سورة التوبة )َھابِ  َوتَُزّكِ

يَامُ  َعلَيُْكمُ  ُكتِبَ  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا يَا( : وقال تعاىل يف محكم كتابه"  103رقم   الَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما الّصِ
  .العظيم الـلـهصدق   (183) )تَتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبِلُكمْ  ِمنْ 

  : اإلنسان من جسد وروح  الـلـهخلق  -د

  جنس      –عطش  – ينطوي عىل الدوافع البيولوجية من جوع: الجسد  *

   .القتال لتحقيق األمن ومحاولة اإلنسان إلشباعها –الدفاع  –

وتشمل الوظائف العقلية والنفسية ومحاولـة تحقيـق الـذات والوصـول إىل املبـادئ : الروح * 

   .األخالقية العليا يشبع اإلنسان  حاجات روحيه يف العبادات والعمل
روحي بالنفس والعقل والقلب ويجعلها أسباب استقرار ويوضح اإلسالم مفهوم عالقة الجانب ال

 َخلَْقنَا َولََقدْ ( : وطأمنينة الفرد وأسباب وقوعه بالقلق وعدم االستقرار وعدم االطمئنان قال تعاىل

 بَنُونَ  َوَال  َمالٌ  يَْنَفعُ  َال  يَْومَ ( : وقال تعاىل ،" 16أية رقم  ،سورة ق) نَْفُسهُ  بِهِ  تَُوْسِوسُ َما َونَْعلَمُ  اْإلِْنَسانَ 
 اْألَْمثَالُ  َوِتْلكَ ( : وقال تعاىل ،"88أية رقم ،سورة الشعراء ( 89 ) )َسلِيمٍ  ِبَقْلبٍ  اللَّهَ  َأتَى َمنْ  ِإالَّ  ( 88) 
  .العظيم الـلـهصدق "  43أية رقم  ،سورة العنكبوت( 43 ) )اْلَعاِلُمونَ  ِإالَّ  يَْعِقلَُھا َوَما لِلنَّاسِ  نَْضِربَُھا

وحِ  َعنِ  َويَْسَألُونَكَ (: فالروح تعترب وسيلة االتصال بني اإلنسان وربه قال تعاىل  وحُ  ُقلِ  الرُّ  الرُّ
ْيتُهُ َفِإذَا (:وقال تعاىل  ،" 85أية رقم  ،سورة األرساء) َربِّي َأْمرِ  ِمنْ   واَفقَعُ  ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  َونََفْختُ  َسوَّ

والعقل أساس الحرية يف  .العظيم الـلـهصدق "  29أية رقم  ،سورة الحجر( 72 ) )َساِجِدينَ  لَهُ 
االختيار ويرتتب علية االستقاللية واملسئولية والسيطرة عىل النفس لتحمي صاحبها من االنجراف 

     : وراء الشهوات ويوضح ذلك قوله تعاىل
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 ،سورة البقرة ( 44 ) )تَْعِقلُونَ  َأَفَال  اْلِكتَابَ  تَتْلُونَ  َوَأْنتُمْ  َأْنُفَسُكمْ  َوتَْنَسْونَ  بِاْلبِرِّ  النَّاسَ  َأتَْأُمُرونَ  (      
  .العظيم الـلـهصدق "  44أية رقم 

فاإلسالم يهتم برتبية الضمري ويعتربه الرقيب عىل سلوك الفرد و أعامله يف الدنيا ويساعد الفرد 

عىل تجنب الرش وان من ضعف ضمريهم فال بد من القيام بحاميـتهم مـن أنفسـهم دون يـأس مـن 

تعـاىل جعـل الـروح  سـالح اإلنسـان إىل  الـلــهان إصالح أمرهم ودعوتهم للصواب وهكذا يتضـح بـ

السعادة واىل ضبط النزعات الفطرية للنفس اإلنسانية عند حـد االعتـزال الـذي فيـه سـعادته وفيـه 

تحقيق أهدافه النبيلة وغاياته السامية ويتحقـق ذلـك بتسـامي اإلنسـان بفطرتـه البيولوجيـة التـي 

   .يشرتك بها مع الحيوان
أن املسلم املؤمن يرتبط دامئا بربه يف أعامله وأقواله ويرى  :اة الدنيا واآلخرة مبدأ العمل للحي -ر 

أن عمل الدنيا يرتبط بالعمل لآلخرة وان أسلوب إشباع حاجات املسلم يف الدنيا تتم يف ربط مشاعر 
 ورغبات الجسد بغاية نفسية تحقق متاع الحالل الذي أمر به اإلسالم والذي يعترب من وسائل الفالح
يف اآلخرة أي أن جزاء املسلم عىل سلوكه يف اآلخرة ويرتبط بدرجة توافقه يف إشباع حاجاته املختلفة 

 َوَال  اْآلَِخَرةَ  الدَّارَ  اللَّهُ  آَتَاكَ  ِفيَما َواْبتَغِ  (:وفق ما جاء به الدين اإلسالمي يف هذه الحياة قال تعاىل 
 الـلـهصدق "   77أية رقم  ،سورة القصص ) ِإلَيْكَ  اللَّهُ  ْحَسنَ أَ  َكَما َوَأْحِسنْ  الدُّْنيَا ِمنَ  نَِصيبَكَ  تَْنسَ 

أي أن املسلم املؤمن يعتقد ويصدق بان كل أعامله يف الحياة الدنيا تحقق له السعادة يف  .مالعظي
 َواللَّهُ  اْآلَِخَرةِ  ثََوابِ  َوُحْسنَ  الدُّْنيَا ثََوابَ  اللَّهُ  َفآَتَاُھمُ : الحياة الدنيا والحياة اآلخرة ويؤمن بقوله تعاىل 

  .العظيم الـلـهصدق "  148أية رقم  ،سورة آل عمران( 148 ) اْلُمْحِسِنينَ  يُِحبُّ 

  :يات املبادئ اإلسالمية يف النظر

ميكننا االستنتاج من املبادئ التي تقوم عليها نظرة اإلسالم  لإلرشاد بأن ما جاءت به النظريات 

العقالنية والسـلوكية والتحليليـة والوجوديـة والظاهريـة حـول مفهـوم الطبيعـة اإلنسـانية وتفسـري 

سـلم ألخيـه املسـلم السلوك اإلنساين وأساليب تعديله ال يتعارض مع ما يّقره اإلسالم يف مساعدة امل

  :  وفيام ييل توضيحا لذلك 



 

 119

  

مع نظريـة اإلرشـاد العقـالين الـواقعي الـذي يهـتم بالعقـل : تتفق املبادئ اإلسالمية .1
وأسلوب التفكري السـوي وان لـدى الفـرد القـدرة للتغلـب عـىل النـواحي االنفعاليـة 

   .باستخدام العقل والتفكري السوي

 ،إلرشـاد الظـاهري بـان اإلنسـان خـري بطبيعتـهمع نظريـة ا: تتفق املبادئ اإلسالمية .2
ومييل إىل عمـل الخـري إذا أحسـنت تربيتـه وان تعـرض الفـرد خـالل حياتـه لخـربات 

  متناقضة وغامضة تؤدي إىل عدم قدرته عىل التمييز وتكوين فكرة 

   .سلبية عن ذاته وعن العامل املحيط به

ان املكافئة واملـديح واملعـززات مع نظرية اإلرشاد السلويك ب: تتفق املبادئ اإلسالمية .3
اإليجابية واعداد البيئة الصالحة عوامـل أساسـيه يف تربيـة الفـرد وتعـديل  –السلبية 

  .سلوكه

مـع نظريـه التحليـل النفيسـ بـأن السـيطرة عـىل النزاعـات : تتفق املبادئ اإلسالمية .4
رد وأن الغريزية وإشباعها بأسلوب سوي يعترب عامالً إيجابًيـا يف تكـوين شخصـية الفـ

عدم إشباعها والتسامي بها أو إشـباعها بأسـلوب غـري سـوي يـؤثر يف شخصـية الفـرد 
  .وتسبب له التعاسة يف الدنيا واآلخرة

مع نظرية اإلرشاد والوجودية يف أن الفرد يحقق وجـودة إذا : تتفق املبادئ اإلسالمية .5
لطبيعيـة وان استطاع أن يحقق تفاعال إيجابياً مع نفسه ومع املجتمـع ومـع البيئـة ا

مقدار مشاركة الفرد يف الحياة الدنيا يحدد وجوده ويكافأ عليه يف الدنيا واآلخرة وان 
 ،أبـو عطيـة( .تقبل الحياة يقابله تقبل املوت وان اإلنسان من تراب وسيعود  للرتاب

  ).م1997سهام درويش، 

  :أبعاد التوافق 

ميثل أحد مجاالت التوافـق وهـو أن البعد الشخيص  )12ص : مColeman، 1976كوملان (يرى 
عبارة عن عملية توافق مستمرة ويجاهد الفـرد يف سـبيل الحصـول عـىل حاجاتـه وهـذه العالقـات 

            .املتناسقة دامئة التفاعل مع البيئة التي  يعيش فيها
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أن البعد الشخيص للتوافق يقوم عىل أساس إحساس الفـرد بـاألمن  )محمد بدر ،نعيمه(وترى 

ـاع الـذي يـؤدى إىل عـدم الشخ يص وإشباع الدوافع والحاجـات األوليـة والثانويـة مـع إنعـدام الرص

  . )68ص: م1983نعيمه محمد بدر،(التوافق 

تقدير الفرد لذاتـه تقـديراً واقعيـاً : فريى أن بُعد التوافق الشخيص هو  )م1988 ،الكبييس(أما 

يشـعر  ،ورة ترضـيه وال ترضـ املجتمـعقادر عىل إشباع حاجاتـه بصـ ،وتكوين فكرة حسنة عن نفسه

ويأخذ  ،مقبل عىل الحياة بتفاؤل قادر عىل اقامة عالقات ارسية واجتامعية طبيعية ،بالراحة النفسية

  ).35:ص ،م1988 ،الكبييس(بقيم اجتامعية مقبولة 

 –الـدوافع  –فريى أن بُعد التوافق الشخيص يقـوم عـىل أسـس ثالثـة هـي  )كامل دسوقي(أما 

   .الشخصية –ت االنفعاال 
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  الدراسات السابقة -

  دراسات عربية  )10(:     الدراسات السابقة وتحتوي عىل 

  دراسات أجنبية )6(و 

  :محتويات الدراسات السابقة 

  :الدراسات العربية وكاآليت  -أ 

  .م1980  ،دراســة  أحمـد خـيـري حـافـظ −

  .م1983  ،راهـيم فالح جميعــاندراســة إب −

  .م1985  ،دراسة عادل عز الدين األشول وأخرون −

  .م1986 ،دراســـة هـانـي االهــوانــي −

  .م1987 ،دراســة أحمـد خضـر أبو طواحنه −

  .م1988 ،دراســـة زيـنــب الــنـجــار −

  .م1989 ،دراســة آمـال محـمـد بـشـيـر −

  .م1990 ،دراســة أحمـد عـيل الـجـرموزي −

  .م1990 ،دراســة فـأيـز محـمـد الحـديدي −

  .م 1991 ،دراســـة محّمـد −
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  :الدراسات األجنبية وكاآلتـي  –ب 

  Goodwin      )1972(دراســة جــــود ويــــن     -

      Smith      )1975(دراســــة ســمــيـــت      -

  Peraz          )1975(دراســـــة بـيــــريــز    -

   Young        )1979(ســـــة يـــونــــج    درا -

  Owie          )1982(دراســـــة أويـــــــو     -

   H.B. Daivid )م1982(دافـيد     . دراســة هـــرني ب -

  Tabrizi  Mohseni )1984(دراســــة محسـن تـرييـزي    -
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  الدراسات السابقة   -

سابقة التي تناولت متغـريي االغـرتاب النفيسـ والتوافـق يتناول هذا الفصل عرضاً للدراسات ال

ولقـد وجـد الباحـث عـدداً ال بـأس بـه مـن الدراسـات العربيـة  ،النفيس االجتامعي والعالقة بينهام

وسيتم عرضها بحسب تسلسلها الزمنـي مـن حيـث  أهـدافها  ،واألجنبية التي تناولت هذا املوضوع

والعمـل عـىل إبـراز أهـم  -وأهـم النتـائج   -إلحصـائية واألدوات والوسـائل ا –وعينات الدراسـات 

  : الجوانب التي استنتجت من عرض هذه الدراسات وهي كاآليت 

  الدراسات العربية  -أ 

  م1980 ،دراسة أحمد خريي حافظ -1

وهي أطروحة  )ظاهرة اإلغرتاب لدى طالب الجامعة(تناولت هذه الدراسة التي كانت بعنوان 

ع اإلغرتاب لدى طالب الجامعة وأجريت يف جامعـة عـني شـمس وتألفـت مـن دكتوراه مظاهر وأنوا 

وهـدفت أيضـا إىل " اآلداب والتجـارة والطـب والعلـوم " طالباً وطالبة من أربع كليات هـي )520(

الكشف عن عالقة االغرتاب بكًل مـن متغـريات السـن والجـنس واملسـتوى االقتصـادي واالجتامعـي 

     .عليمواملستوى  التعليمي ونوع الت

وبعد استخدامه ملقياس قام بإعداده عن اإلغرتاب كشـفت عـن نتـائج مامثلـة لدراسـة زينـب 

وكـذلك  ،النجار حيث تبني ان االغرتاب يختلف بـاختالف السـن واملسـتوى االقتصـادي واالجتامعـي

ط باختالف نوع الكلية بل ونوع القسم أيضا ؛ وتبني انهم يعـانون يف اغـرتابهم مـن الشـعور بالسـخ

وأظهرت النتـائج كـذلك أن اإلنـاث أكـرث إحساسـاً بـاالغرتاب مـن  ،وعدم االنتامء والقلق والعدوانية

  .الذكور وكذلك طلبة السنوات األوىل باملقارنة مع الكليات العلمية
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  :م 1983 ،دراسة جميعان -  2

املجتمع  التكيف الشخيص واالجتامعي وعالقته بالتحصيل األكادميي والجنيس عند طلبة كلية" 

   -: وقد هدفت هذه  الدراسة إىل " الحكومي يف اربد 

بحث العالقة بني التكيف الشخيص واالجتامعي وكالً من التحصيل األكـادميي والجنيسـ عنـد  -

   .الطلبة الذين انهوا السنة الدراسية األوىل يف كليات املجتمع الحكومي يف اربد

   -: لية حاولت الدراسات اإلجابة عن األسئلة التا -

هل يختلف طلبة التحصيل املرتفـع يف تكـيفهم الشخيصـ واالجتامعـي كـام تعـرب   - أ

عنها الدرجة الكلية واألبعاد ألتكيفيـة يف قامئـة منسـيوتا اإلرشـادية وعنـد طلبـة 

التحصيل املنخفض وذلك عند الطلبة الذين انهـوا سـنة دراسـية كاملـة يف كليتـي 

 املجتمع الحكومي يف اربد وجواره ؟

يختلـف الطـالب يف تكـيفهم الشخيصـ واالجتامعـي عـن الطالبـات يف نفـس هل   - ب

  املستوى يف الكليتني املذكورتني  ؟  

طالباً وطالبة مـن الـذين انهـوا السـنة الدراسـية األوىل  908(وكان املتجمع األصيل يتكون من 

م اختيارهـا طلًبـا وطالبـه تـ) 240(أمـا عينتـه فقـد كانـت  .م يف كلية اربد وجـواره81/1982للعام 

بطريقة عشوائية مبجمـوعتي التحصـيل املرتفـع واملـنخفض وقـد اسـتخدم الباحـث قامئـة منسـيوتا 

الثبـات  –االجتامعيـة  –العالقـات األرسيـة "  –:اإلرشادية التي تحتوي عىل األبعاد التكيفية اآلتيـة 

وتوصـلت الدراسـة " يـادة االستعداد للق –الحياة املزاجية –التكيف مع الواقع  –االنفعايل  االمتثال 

  -:إىل النتائج التالية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب والطالبات عىل بعـض األبعـاد التكيفيـة لصـالح  -

  .الطلبة ذوي التحصيل املرتفع فقد كانوا أكرث تكيفاً من طلبة التحصيل املنخفض
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لبات عىل بعض األبعـاد التكيفيـة ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية بني الطالب والطا -

   ).الحالة املزاجية –الثبات االنفعايل  –كالعالقات االجتامعية (

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية لصــالح الطالبــات عــىل مجموعــة مــن األبعــاد التكيفيــة  -

  ).االمتثال لألنظمة والقوانني والتكيف مع الواقع –العالقات األرسية (مثل

  .ة إحصائية لصالح الطالب وذلك عىل بعد االستعداد للقيادةتوجد فروق ذات دالل

  م 1985 ،وآخرون ،دراسة عادل عز الدين األشول -  3

يف التغـري  )التغري االجتامعي واغرتاب شباب الجامعـة(بحثت هذه الرسالة التي كانت بعنوان  

لتي سبقت تاريخ الدراسة االجتامعي يف مرص وعالقته باغرتاب الشباب الجامعي خالل الثالثني عاماً ا

ـي ومـدى  ؛ وذلك يف محاولة من الباحثني للتعرف عىل طبيعة ما حدث مـن تغـري يف املجتمـع املرص

   .مسايرته لنظريات التغري االجتامعي وتأثري هذا التغري عىل الشباب الجامعي املرصي

شـملت  ،)البـةط 2263و  ،طالبـاً   2501(طالباً وطالبة  )3764(تألفت عينة هذه الدراسة من 

سـنة وروعـي يف اختيارهـا }  24 -18{ كليات مختلفة من الجامعات املرصية تراوحت أعامرهم بني 

أن تكون ممثلة للمستويات االجتامعيـة واالقتصـادية املختلفـة واسـتخدم البـاحثون أد آتـني األوىل 

يس املقياس الثاين مقياس يقيس اتجاهات الشباب الجامعي نحو التغري االجتامعي يف مرص ؛ فيام يق

 ،الالمعياريـة ،العزلـة االجتامعيـة(: شعور الشباب الجامعي باالغرتاب يف ضوء خمسة عوامـل هـي 

وقد وضع الباحثون ستة فـروض أسـفرت نتـائج الدراسـة عـن  )والتمرد ،العجز ،الالهدف ،الالمعنى

 .اإلغرتاب عالقـة عكسـيةتحقق الفرض األول املتضمن أن العالقة بني االتجاه نحو التغري والشـعور بـ

 ،وكانت النتيجة فيام يخص الفرض الثاين بأن اإلغرتاب ينترش بشـدة بـني شـباب الجامعـات املرصـية

وفيام يخص الفرض الثالث فقد أفادت النتائج بأن طالب الدراسات العملية أقـل حـدة يف االغـرتاب 

التي شملتها عينة الدراسة  وظهور فروق ذات داللة بني متوسطات درجات طالب الكليات املختلفة

عىل مقياس االتجاه نحو التغري االجتامعي لصالح طالب الكليات العملية وذلك فـيام يخـص الفـرض 

  الرابع ؛ أما الفرض الخامس فقد تبني
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وجود فروق ذات داللة بني طالب الكليات املختلفة عىل مقياس اإلغـرتاب لصـالح طـالب الكليـات  

فرض السـادس فقـد تبـني وجـود فـروق ذات داللـة بـني الـذكور واإلنـاث النظرية ؛ وفيام يتعلق بال

   .لصالح الذكور عىل مقياس اإلغرتاب

  م1986 ،دراسة هاين االهواين -  4

بعض املظاهر النفسية لـدى الطـالب الجـامعيني وعالقتهـا (هدفت هذه الدراسة التي بعنوان 

التعـرف عـىل بعـض املظـاهر الدينيـة تهـدف إىل  ،وهي رسالة ماجسـتري )بنوعية التعليم الجامعي

للشعور باالغرتاب لدى عينة البحـث وتبـاين هـذه املظـاهر عـىل وفـق ثالثـة متغـريات هـي، نـوع 

   .السنة الدراسية ،التخصص ،الجامعة

من جامعة عني شمس  )210(من جامعة األزهر،و )210(طالباً بينهم  )420(تألفت عينتها من 

واستخدم أداتـني هـام مقيـاس املظـاهر النفسـية  ،واللغة العربية ،والرتبية ،؛ وشملت كليات الطب

للشعور باالغرتاب من إعداد الباحث ومقياس الشخصية والتوافق االجتامعي والتحرر من القلق من 

عبد القادر وتبني من نتائجها أن االغرتاب موجود بني الطالب يف ثالثة عوامل أساسـية إعداد محمود 

وافتقاد الشعور بالفعالية واإليجابية وعدم التوافـق وكشـفت عـن أن  ،ر بالهويةافتقاد الشعو : هي 

طالب السنوات النهائية كانوا أكرث شعوراً باالغرتاب من طالب السنوات األوىل وانـه ال توجـد فـروق 

بني  كليتي طالب الرتبية واللغة العربية يف جامعتي األزهر وعني شمس وكانت هناك عالقة  موجبة 

  .مقيايس الشعور باالغرتاب ومقياس القلقبني 

  م 1987 ،دراسة أحمد خرض أبو طواحنه – 5

مظـاهر إحسـاس الطـالب الفلسـطينيني وعالقتـه (هدفت هذه الدراسة التـي كانـت بعنـوان  

املسـتوى  ،املواطنـة ،معرفة عالقة بني االغرتاب وكالً من متغريات الجنس  )ببعض  املتغريات النفسية

أجريت هذه الدراسـة يف فلسـطني وتألفـت عينتهـا  .لسنوات الدراسية األولية والنهائيةوا ،التعليمي

وقام الباحـث بأعـداد مقيـاس خـاص  .طالباً وطالبة من طالب الجامعة اإلسالمية يف غزة )200(من 

 وكان من نتائجها أن معظم أفراد العينة يشعرون باالغرتاب وأن ملتغري ،باالغرتاب إضافة إىل استبيان

  الجنس عالقة دالة 



 

 129

يف الشعور باالغرتاب ؛ وذلك عـىل أبعـاد الالمعياريـة واالغـرتاب عـن الـذات ؛ واالغـرتاب الحضـاري 

 ،واالغرتاب الحضاري ،الالمعيارية{ حيث سجل الذكور درجات أعىل من اإلناث يف  كالً  من  ،والتمرد

شــعوراً بــالالمعنى والعزلــة  كــام كشــفت الدراســة عــن أن طــالب الســنوات األوىل أكــرث ،}والتمــرد 

  .االجتامعية واالغرتاب عن الذات والتمرد باملقارنة مع زمالئهم طالب السنوات النهائية

  م 1988 ،دراسة زينب النجار -  6 

إىل التعرف عىل أنـواع  )اإلغرتاب يف املحيط الجامعي(تناولت هذه الدراسة التي كانت بعنوان 

 ،وهدفت إىل الكشف عن مدى وجود االغرتاب بـني طـالب الجامعـةاالغرتاب واألسباب املؤدية إليه 

طالباً وطالبة من جامعتي األزهر وعني شمس وتوصـلت يف نتائجهـا إىل  )200(وقد شملت الدراسة 

متغـريات  وأفادت بأن االغـرتاب يختلـف بحسـب .أن االغرتاب ظاهرة موجودة لدى طالب الجامعة

وأفـادت أيضـا بـأن مسـتوى االغـرتاب يف  ،نس ونـوع الكليـةنوع الدراسة واملستوى التحصييل والجـ

  .الدراسة الدينية أقل باملقارنة مع الدراسات األخرى وأن اإلناث أكرث اغرتاباً من الذكور

  م 1989 ،دراسة آمال محمد بشري -  7

االغرتاب وعالقته مبفهوم الذات عند طلبة وطالبـات (هدفت هذه الدراسة التي كانت بعنوان 

إىل الكشف عن عوامل االغـرتاب ودراسـة  ،بجمهورية مرص العربية )ات العليا بكليات الرتبيةالدراس

وتألفـت عينـة هـذه  .العالقة بني أبعاده وكذلك العالقة بينه وبني مفهوم الذات لدى عينـة البحـث

 وشـملت قسـم} ماجستري ودكتـوراه { طالباً وطالبة من أقسام الدراسات العليا  )312(الدراسة من 

وتـم اختيارهـا مـن كليـات الرتبيـة  ،الصـحة النفسـية ،علم الـنفس الرتبـوي ،أصول الرتبية ،املناهج

ــة أســيوط واإلســكندرية وطنطــا واملنصــورة وعــني شــمس ــة  )125( ،بجامع ــة مبرحل ــاً وطالب طالب

مقياس االغـرتاب وهـو مـن إعـدادها واختبـار مفهـوم : واستخدمت الباحثة أداتني هام . املاجستـري

  .ت من إعداد حامد زهرانالذا
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وخلصت الدراسة إىل عدد من النتـائج مـن بينهـا وجـود عالقـة ارتباطيـه بـني أبعـاد االغـرتاب 

ومفهـوم الـذات املثـايل املفضـل وكـذلك وجـود عالقـة  ،ودرجة التباعد بـني مفهـوم الـذات املـدرك

إىل أن االغـرتاب  أرتباطية بني درجات أبعـاد االغـرتاب ودرجـات تقـدير الـذات وأشـارت يف ختامهـا

  .  ظاهرة نفسية متعددة العوامل

  م 1990 ،دراسة أحمد عيل الجرموزي -  8

االغرتاب وعالقته ببعض متغريات الصحة النفسية لـدى الطـالب (كان عنوان هذه الدراسة هو 

   ).اليمنيني يف جمهورية مرص العربية

االغرتاب بـني الطـالب  إىل الكشف عن مظاهر )وهي اطروحة دكتوراه(وهدفت هذه الدراسة 

وتحديـد مـدى العالقـة بـني االغـرتاب واالنـتامء وبـني  ،اليمنيني الدارسني يف جمهورية مرص العربية

وكـذلك  ،وكذلك بني االغرتاب ونوعيـة اإلقامـة مـع األرسة ،االغرتاب وبعض متغريات الصحة النفسية

ميني يدرسـون يف سـت جامعـات  طالب )200(وتألفت عينة هذه  الدراسة من  .اإلقامة مع الزمالء

جامعة } عليا  35 ،أويل 25{ جامعة عني شمس   } عليا  35 ،أولية  25{ مرصية هي جامعة القاهرة 

{ جامعـة الزقـازيق } أويل  15{ جامعة طنطـا } أويل  25{ جامعة املنصورة } أويل  25{ اإلسكندرية 

  .}أويل  15

 ،ومقياس الصحة النفسية ،مقياس االغرتاب:  وأستخدم الباحث أربعة مقاييس من إعداده هي

  :وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج كانت عىل النحو اآليت  .ومقياس االنتامء ،ومقياس التدين

تبني من نتائج الفرض األول أن هناك عالقة بني االغرتاب وبعض متغـريات الصـحة  -1

توافـق شخيصـ حيث أتضح أن الطـالب منخفيضـ االغـرتاب يتمتعـون ب ،النفسية

يف حـني أن زمالئهـم مرتفعـي االغـرتاب  ،ويشعرون بقوة األنا ،واجتامعي ودرايس

  .أكرث إحساساً بالقلق واالكتئاب والوحدة النفسية وبهذا يتحقق الفرض
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فالطلبة املتـدينون أقـل  ،أتضح أن هناك عالقة دالة إحصائياً بني االغرتاب والتدين -2

الب غري املتدينني أكـرث إحساسـاً بـاالغرتاب وقـد يف حني أن الط ،إحساساً باالغرتاب

  .تحقق الفرض

حيـث تبـني  ،أسفرت النتائج عن وجود عالقة دالة إحصائياً بني االغرتاب واالنـتامء -3

وتبـني أن هـذا الفـرض  ،أن الطالب منخفيض االغرتاب كانوا أكرث إحساساً باالنتامء

  .قد تحقق

 ،ارتباطاً داالً إحصائياً بـني االغـرتاب حيث دل أن هناك ،تحقق الفرض الرابع جزئياً  -4

   .فالطالب املقيمون مع أرسهم وأقاربهم أقل إحساساً باالغرتاب ،ونوع اإلقامة

فطالب الدراسات الجامعيـة  ،كام أن هناك ارتباطاً داالً إحصائياً بني االغرتاب واملستوى الدرايس

أكـرث شـعوراً بـاالغرتاب ومل يتحقـق الجـزء يف حني أن طالب الدراسات العليـا  ،أقل شعوراً باالغرتاب

 ،حيث تبني أن هناك ارتباطاً غري دال إحصائياً  بني االغـرتاب ،ونوع الدراسة ،الخاص بعالقة االغرتاب

  .ونوع الدراسة

حيث تبـني أن هناك أكرث مـن عامـل  ،مل يتحقق الفرض الخامس مع صحة الفرض -5

ــة  ـــغريات التالي ـــرتاب واملت ــريات االغ ــني متغ ــ: " ب ــق الشخيص ــق  ،التواف والتواف

والقلق،واالكتئـــاب، والوحـــدة  ،وقـــوة األنـــا ،والتوافـــق الـــدرايس ،االجتامعـــي

  ."النفسية،والتدين واالنتامء 

  م 1990 ،دراسة فايز محمد الحديدي -  9

يف اسـتجالء  )مظاهر اإلغرتاب لدى طلبة الجامعـة األردنيـة(بحثت هذه الدراسة التي عنوانها 

اب ومعانية املختلفـة والكشـف عـن مظـاهره السـائدة والتعـرف عـىل العوامـل التـي مفهوم اإلغرت 

طالبـاً وطالبـة مـن طـالب الكليـات  )275(وتألفـت العينـة مـن  ،تساهم يف شـيوع هـذه الظـاهرة

كلية واستخدم الباحث استبياناً من أعداده تكونت من جـزء يـن ) 13(اإلنسانية والعلمية ؛وشملت 

وتضـمن الثـاين فقـرات تقـيس  –فقرات تقيس اإلغرتاب يف النسق االجتامعـي  –تضمن الجزء األول 

  اإلغرتاب يف النسق التعليمي ؛ وكشفت
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ـة بـني املبحـوثني وأن عينـة السـنة األوىل   الدراسة عن أن نتائج من بينها أن اإلغرتاب ظاهرة منترش

لدراسـتي عبـد السـميع سـيد أكرث إحساساً باالغرتاب من عينة السنة النهائية ؛ ويف نتيجـة مشـابهة 

وأحمد خرض أبو طواحنة غري أنها اختلفت مع هذه الداسة بعدم وجود فروقاً دالة  ،)م1981(أحمد 

إحصائيا بني الذكور واإلناث يف النسق الكيل وأن طالب الكليات العلمية يعانون مـن اإلغـرتاب أكـرث 

  .من طالب الكليات اإلنسانية

  : م 1991 ،دراسة محمد - 10

مقارنة ألبعاد التوافق النفيس واالجتامعي بني الطلبة والطالبات املتفوقني والطلبة والطالبات " 

   -:وقد هدفت الدراسة إىل "املتخلفني دراسياً وعالقته باالنتامء

أي هل هناك عالقة ارتباطيـه بـني  ،تحديد درجة العالقة بني بعدى التوافق واالنتامء −

  .ءدرجة توافق الفرد ودرجة االنتام

تحديد عالقة التأخر الدرايس بدرجة توافقهم العام هل التفوق الدرايس يعترب مؤرشا  −

  للتوافق وهل التخلف الدرايس يعترب مؤرشاً لسوء التوافق بشكل عام ؟

  : وقد كانت فروض الدراسة   −

  توجــد عالقــة ارتباطيــه بــني درجــة التوافــق ودرجــة االنــتامء لــدى طلبــة

   .ها استبيان التوافق واالنتامءوطالبات الجامعة كام يقيس

  ًتوجد فروق لها داللة إحصائية بـني الطلبـة والطالبـات املتفـوقني دراسـيا

   .والطلبة والطالبات املتخلفني دراسياً عىل درجة التوافق

  : أما عينة الدراسة فقد كانت  −

طالبـاً وطالبـة وتـم تحديـد الطـالب  )88(من طلبـة وطالبـات جامعـة عـني شـمس بلغـت  -

البـاقون " وجيـد جـداً والطلبـة األكـرث تخلفـاً  ،الطالبات املتفوقني من الحاصلني عىل تقدير ممتـازو 

وجـود عالقـة ارتباطيـه بـني  درجـة التوافـق   -:وقد توصلت الدراسـة إىل النتـائج التاليـة" لإلعادة 

  واالنتامء لدى مجموعات الطلبة والطالبات وهذا يف مضمونه
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رد الدؤوبة نحو تحقيق توافقه وانتامئه هي يف حقيقتهـا تأكيـد لكينونتـه يشري إىل أن محاوالت الف 

حيث يربط الفرد نفسه باآلخرين يف إطـار العالقـات االجتامعيـة التـي قوامهـا امليـل إىل ،االجتامعية

   .التوحد بالجامعة والحب والتعاطف مع أفراد الجامعة

   .درجة التوافق عدم وجود أي فروق بني الطلبة والطالبات املتخلفني يف

  Goodwin   م      1972 ،دراسة جود وين - 11

 )دراسـة تحليليـة مقارنـة –االغرتاب لدى طالب الجامعة (: هدفت هذه الدراسة التي بعنوان 

 ،املسـتوى االجتامعـي واالقتصـادي ،الجـنس: إىل معرفة العالقة بني االغرتاب وسبعة متغـريات هـي 

فقـرة  )74(وصمم أداة مؤلفـة مـن  .والديانة ،املستوى الدرايس ،عيةالحالة االجتام ،العمر ،الطموح

نصـفهم مـن  .طالبـاً  )492(لقياس االغرتاب لدى طالب الجامعة الذين اختار منهم عينة مؤلفة من  

وكشـفت النتـائج عـن عـدم وجـود عالقـة بـني  .والنصف اآلخر من جامعة الوسط ،جامعة الجنوب

فيام كانت هناك نسبة كبرية  ،ور باالغرتاب لدى عينة جامعة الجنوبمتغري الحالة االجتامعية والشع

من أفراد عينة الجامعة الوسـط العـزاب قـد حصـلوا عـىل درجـات مرتفعـة عـىل مقيـاس االغـرتاب 

   .باملقارنة مع املتزوجني من نفس العينة

 ،جنسغري أن الدراسة وجدت عالقة موجبـة بـني االغـرتاب والطمـوح،وأن لالغـرتاب عالقـة بـال

  .حيث كان الذكور أكرث اغرتابًا من اإلناث

  Smith  م1975 ،دراسة سميت - 12

إىل  )صفات الطالب املغرتبني يف املجتمـع الجـامعي(: هدفت هذه الدراسة التي كانت بعنوان 

األوىل : وأستخدم الباحـث أداتـني  ،التعرف عن عالقة االغرتاب بالتفاعل األرسي والرضاء  عن النفس

 ،)P. I. Q(؛والثانية استبيان املعلومات الشخصية ) C. P. I(كاليفورنيا للشخصية السوية  مقياس –

طالبــة جــامعيني  )171(طالبــاً و  )177(طالبــاً وطالبــة بيــنهم  )348(وتألفــت عينــة الدراســة مــن 

وكشفت الدراسة عىل أن طلبة الجامعة يعانون من درجة عالية من  االغرتاب وأن اتصـال املغرتبـني 

  مع آبائهم كان



 

 134

كام أنهم كانوا أقل توافقاً مع آبائهم فيام يخص املشكالت الشخصية  ،أقل باملقارنة مع غري املغرتبني 

  .والسياسية وتبني أن الذكور أكرث اغرتاباً من اإلناث

  Perazeم        1975 ،دراسة برييز - 13

والتامسك العرقي ملجموعتني  دراسة مقارنة ملفهوم الذات واالغرتاب(كان عنوان هذه الدراسة 

ومجموعــة مــن الطــالب غــري البــوريرتيكني ذوي املســتوى االجتامعــي  ،مــن الطــالب البوريرتيكيــه

   ).واالقتصادي املنخفض

وقد هدفت إىل التعرف عىل املدى الذي يختلف يف حدوده البوريرتيكني من غري البـوريرتيكني 

واستعان الباحـث   مبقيـاس كاليفورنيـا  ،اب لديهموكذلك مفهوم الذات واالغرت  ،يف التامسك العرقي

لالغـرتاب ومقيـاس التامسـك العرقـي واملسـتوى االقتصـادي  )Dean(ومقياس    ،)C. P. I(النفيس 

ــي  ــن   Questionnaire Sociomctricواالجتامع ــة م ــة الدراس ــت عين ــن  )68(وتكون ــاً م طالب

فت الدراســة يف نتائجهــا عــىل أن الطــالب طالبــاً مــن غــري البــوريرتيكني وكشــ )78(البــوريرتيكني و 

ويف التامسك العرقي أيضـاً مقارنـًة بغـري  ،البوريرتيكني قد سجلوا درجات عالية عىل مقياس االغرتاب

   .البوريرتيكني ؛ وأفادت بعدم وجود عالقة ارتباطيه بني مفهوم الذات واالغرتاب والتامسك العرقي

    Young  م        1979 ،دراسة يونج - 14

إلــى  )اإلحسـاس بالوحدة النفســية لـدى الطـالب الجـامعيني(هدفت هذه الدراسة املعنونة 

واسـتعان  ،التعرف عىل طبيعة العالقة بني اإلحساس بالعزلة أو الوحدة النفسـية واالكتئـاب الـوقتي

 بقامئة اإلحساس بالوحدة النفسـية التـي طلـب فيهـا مـن أفـراد املجموعـة ،الباحث يف أدوات بحثه

األوىل إكامل فقرات هذه األداة بتسجيل ما يشعرون به عندما ينتابهم اإلحسـاس بالوحـدة يف حـني 

طلب من املجموعة الثانيـة إكـامل فقـرات األداة نفسـها يف ضـوء مـا يشـعرون بـه عنـدما ينتـابهم 

يف من الطلبة الجامعيني وتوصـلت  )103(وقد تألفت عينة الدراسة من  ،اإلحساس بالحزن أو الكآبة

التـي تشـعر باإلحسـاس { نتائجها إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني أفـراد املجموعـة األوىل 

  }بالوحدة 
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واملجموعة الضابطة من حيث مشاعر اإلحساس بفقدان الحب واالبتعاد عـن عضـوية الجامعـة ومل  

ب وعضـوية الفـرد تكن هناك فروق دالة إحصائياً بني أفراد املجموعات الثالث فيام يتعلـق بـاالغرتا

بالجامعة غري أنها وجدت أن الطالب ذوي اإلحساس العـابر بالوحـدة يختلفـون عـن نظـرائهم ذوي 

          .الظروف الطبيعية يف عدم الرضاء عن اآلخرين

     Owie )1982(دراسة أويـو   - 15

تعـرف إىل ال )االغرتاب االجتامعـي بـني الطـالب األجانـب(: هدفت هذه الدراسة وهي بعنوان

عىل ما يعانيه الطلبة ت األجانب مـن الشـعور بـاالغرتاب مقارنـة بـالطالب مـن نفـس البلـد الـذي 

يدرسون فيه وكذلك الفرق بني الذكور واإلناث يف اإلحساس باالغـرتاب واكتفى الباحـث باستــخدام 

إلناث مـن طالبة من ا )24(طالباً من الذكور و )29(وتكونت العينة من  ،لالغرتاب )Dean(مقياس  

وكشفت الدراسة يف نتائجها عن أن الشعور بـاالغرتاب  ،طلبة الجامعة يف الواليات املتحدة األمريكية

االجتامعي موجود بني الدارسني من الطلبة األجانب أكرث من زمالئهم الطلبة من نفـس البلـد ولكـن 

فقـاً ملتغـري الجـنس وأشارت أيضـاً إىل عـدم وجـود فـرق يف الشـعور بـاالغرتاب و  ،بدرجات متفاوتة

وأشارت أيضاً إىل أن الشعور باالغرتاب يرجع إىل أسباب مرضية منذوا  بداية مرحلة املراهقة خاصـة 

وأفادت أيضاً بأن أسباب االغرتاب ترجع إىل  ،لدى الطلبة األكادمييني والذين لهم هدف مهني محدد

  .عوامل تنشئة األرسة بالدرجة األوىل

  )مH.B. Daivid )1982: فيد دا. دراسة هرني ب -  16

الهجـرة العامليـة الغـري طوعيـه تناولـت فيهـا تـأقلم وتكيـف هـؤالء (قام هـرني بدراسـة عـن 

أوضحت يف هذه  ،)م1982(وقام هذا البحث مبسح مخترص عن وضع الالجئني يف العام . )املهاجرين

" خ اإلنسـاين وإن الهجـرة من املواضيع القدمية قدم التـاري" االغرتاب " الدراسة أن موضوع الهجرة 

يصاحبها انهيار املجتمع األصيل ونشؤ ثقافـات جديـدة كـام أن الهجـرة تحـدث يف حالـة " االغرتاب 

االضــطرابات الدينيــة والسياســية واالقتصــادية والتغــريات الدميغرافيــة املتمثلــة يف زيــادة الســكان 

حـث الالجئـني يف الواليـات املتحـدة يف إطـار دراسـته تنـاول البا. والحروب األهلية والعرقية وغريها

  حيث. كأحد عينات املسح
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ناقش الهجرة الحالية إىل الواليات املتحدة كام تناول دينامية اللجؤ وكيفيـة توافـق وتكيـف هـؤالء  

الالجئني بعد هجرتهم إىل الواليات املتحدة واسرتاليا وهولندا مع مراعـاة وضـع التـدخالت األجنبيـة 

  .منظمة تعمل يف توطني هؤالء الالجئني) 100(املتمثلة يف أكرث من 

 70(أن هنـاك أكـرث مـن  )م1968(وعن وضع الالجئـني يف العـامل وجـد حسـب إحصـائية عـام 

فقط ميكن اعتبارهم الجئني  )مليون 4(شخص من كل أنحاء العامل يعتربوا الجئني من بينهم  )مليون

العاملي فأوضح أنه يطلـق عـىل الفـرد كام وجد هناك خلط دائم يحيط بفهم لفظ اللجؤ . مستقرين

وانـك (الذي ترك وطنه تحت تأثري ضغوط معنية أمـا سياسـية أو اقتصـادية أو اجتامعيـة أو دينيـة 

هذا عن اللجؤ خارج حدود الوطن سواًء أكـان إضـطرارياً أو إختياريـاً فأنـه يخضـع لرؤيـة ) م1868

  .الشخص نفسه

  Tabrizi, Mohseni: م  1984 ،دراسة محسن تربيزي - 17

 )اغـرتاب الطـالب اإليـرانيني يف جامعـة ميتشـجن(: هدفت هذه الدراسة التي كانـت بعنـوان 

  : بالواليات املتحدة األمريكية إىل التعرف عىل مسألتني األوىل 

  مستويات االغرتاب للطالب اإليرانيني الذين يدرسون يف جامعة ميتشجن يف الواليات

باإليجابيـة يف املشـاركات السياسـية واالجتامعيـة  املتحدة األمريكية الـذين يتصـفون

وبني زمالئهم الطالب اإليرانيني الـذين لـيس لـديهم مثـل هـذه الرغبـة يف املشـاركة، 

  :والثانية 

 وأعد الباحث  ،املقارنة بني الذين يتصفون باإليجابية والذين يتصفون بعدم اإليجابية

وكان من بني نتائجها  ،طة وتجريبيةقياساً خاصاً باالغرتاب وطبقه عىل مجموعتني ضاب

وجود عالقة ذات داللة بني االغـرتاب واإليجابيـة وأفـادت أيضـاً بـأن الطـالب الـذين 

يتصفون باإليجابية يتمتعون بدرجة عالية من التنظيم االجتامعـي والسـيايس وأنهـم 

ــة ــدة قوي ــديهم عقي ــالم ويهتمــون بدراســتهم ول ــابعون وســائل األع وأن هــذه  ،يت

  .تقلل من حدة االغرتاب لديهم النشاطات
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  :تعليق الباحث املتعلق بالدراسات العربية واألجنبية 

وسوف يكـون اختيـار الباحـث لهـذه  .أجنبية}  7{ منها عربية و}  10{ دراسة  )17(تم عرض 
الدراسات محددة حرصاً لطلبة الجامعات ذات العالقة مبوضوع بحثه ومل يتطرق إىل الدراسات التـي 

الـخ … فئات اجتامعية أخرى من مثل املراهقني والنسـاء والكبـار والعـامل واملـوظفني أجريت عىل
  .ألنها كثرية وال تخدم البحث بصورة مبارشة

ويتبني من الدراسات التي تم استعراضها أن طلبة الجامعة كانوا محل اهتامم الباحثني يف علـم 
هذا الجيل أكرث عرضة لالغـرتاب وبخاصـة النفس ألنهم من جيل الشباب وألن األدبيات تشري إىل أن 

  .إذا كان مثقفاً 

ونود يف البدء تحديد العينات وأدوات القياس وأهداف البحث ومتغرياته يف الدراسات العربية 
  :ونبدأها بالعينات 

والجرموزي  ،فرداً يف دراستي زينب النجار )200(ففي الدراسات العربية تراوحت العينات بني 
مـن طلبـة الجامعـات املرصـية  )3764(ستثناء دراسة األشول وآخرين التـي شـملت با ،فرداً  )334(

  .الذي قام بها ضمن فريق بحث متكامل

ويالحظ أن عينة الدراسة الحالية هي أكرب من بعض الدراسات العربية املذكورة أنفاً واملتعلقة 
تألفت عينة الدراسة الحالية حيث  )طالباً وطالبة"  3764" باستثناء دراسة األشول (بطلبة الجامعة 

وكان عدد الطالب الذين ينتمـون إىل القسـم العلمـي  ،طالباً وطالبة من املجتمع األصيل )351(من 
وعـدد  ،)192(كام كان عدد الطالب الذكور يف هذه العينـة  ،)221(والعدد يف القسم األديب  ،)130(

    ).70(وعدد الطالب العرب  ،)281(كام كان عدد الطالب اليمنيني  ،)159(الطالبات اإلناث 

وفيام يتعلق بأدوات البحث فإن الباحثني تباينوا بني أعدادهم ألدوات بحـث خاصـة بهـم مـن 
وبـني اإلعـداد واالسـتعانة  ،واالعـتامد عليهـا) الجرمـوزي ،األشـول ،طواحنه ،الحديدي ،حافظ(مثل 

"  ،جود ويـن ،الحديدي ،أبو طواحنه ،حافظ(: ومنهم من اكتفى بأداة واحدة مثل  ،مبقاييس أجنبية
ومنهم من  ،)كالً منهم أستخدم مقياس واحد( ).ترييزي ،Dean، "أستخدم تصنيف سيامن لالغرتاب 

  : أستـخدم أكرث من أداة مثل 



 

 138

أحمـد عـيل  ،}مقياســني{ هـاين األهــواين ،}مقياسـني{ آمـال بشـري      ،}مقياسـني { عادل األشـول 
       .}مقياسني { برييز  ،}مقياسني { سميت  ،،}مقياسـني{الجرمـوزي 

األول يقـيس  ،أما البحث الحايل فسوف يعتمد عـىل مقياسـني يقـوم بإعـدادهام الباحـث       

 ،وتباينت أهـداف الدراسـات ومتغـريات البحـث ،االغرتاب والثاين يقيس التوافق النفيس االجتامعي

بابه دون البحث يف عالقته مبتغريات أخرى مثـل فمنها من سعى إىل التعرف عىل أنواع االغرتاب وأس

  .)...زينب النجار(

وقد تباينت أيضاً يف عـدد ونـوع هـذه  ،ومنها من ربطت االغرتاب يف عالقة مبتغريات أخرى    

 –سـنة أوىل (سـنوات الدراسـة  ،العمـر ،الجنس: عىل أنها شملت بإطارها العام متغريات  ،املتغريات

 ،األصـدقاء ،األرسة ،املستوى االقتصـادي واالجتامعـي ،)علمية –إنسانية (سة نوع الدرا ،)سنة نهائية

  .التدين ،القلق ،الصحة النفسية

أما الدراسة الحاليـة فإنهـا تهـدف إىل قيـاس مسـتوى االغـرتاب لـدى كـٍل مـن الطلبـة العـرب 

تغـري بـالتوافق وكـذلك عالقـة هـذا امل ،والطلبة اليمنيـني الجـامعيني ،الدارسني يف الجامعات اليمنية

بلــد " والتخصــص الــدرايس والجنســية  ،إضــافة إىل متغــريات الجــنس ،النفيســ واالجتامعــي لــديهم

  ).أقطار عربية أخرى ،اليمن(" الدارسني 

فقـد  ،وفيام يخص نتائج الدراسات فإنها اتفقت بخصوص عـدد منهـا واختلفـت يف عـدداً أخـر

ب ولكن بدرجات متفاوتة غري أنها اختلفـت فـيام أشارت إىل أن طلبة الجامعة يعيشون حالة االغرتا

  .)1988زينب النجار، (يخص عدد املتغريات فبعضها أشار إىل أن اإلناث أكرث اغرتاباً من الذكور 

 ،أحمـد طواحنـه(فيام أشارت دراسة أخرى إىل أن الذكور أكرث إحساساً بـاالغرتاب مـن اإلنـاث 

يـات اإلنسـانية أكـرث شـعوراً بـاالغرتاب مـن طلبـة وأشارت دراسـة أخـرى إىل أن طلبـة الكل ،)1987

فيام أشارت دراسات أخـرى إىل عكـس ذلـك ؛ أي أن  ،)1980 ،أحمد خريي حافظ(الكليات العلمية 

 ،فايز محمد الحديـدي(طلبة الكليات العلمية يعانون من االغرتاب أكرث من طلبة الكليات اإلنسانية 

1990.(                
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 ،رت بعض الدراسات إىل وجود فروق بني طـالب السـنة األوىل وطلبـة السـنة النهائيـةفيام أشا

. حيث أن طالب السنة األوىل يعانون من الشعور باالغرتاب أكرث من زمالئهـم طلبـة السـنة النهائيـة

 ،فيام أشارت دراسة أخرى إىل عكـس السـابق ،)م1987أحمد طواحنه  ،م1980أحمد خريي حافظ (

هـاين (وات النهائية كانوا أكرث شعوراً باالغرتاب من طالب السنوات الدراسـية األوىل   أن طالب السن

  ).م1986 ،األهواين

يتضح مام تقدم عرضه من دراسات وأبحاث سـابقة : وفيام يتعلق بالتوافق النفيس االجتامعي 

مشابهة إىل ما  وهي بهذا  ،قد تناولت بالدراسة والبحث التوافق النفيس و االجتامعي وذلك كمتغري

 -16ذهب إليه البحث الحايل فيام يتعلق بالتوافق النفيس واالجتامعي للطالب مـن الفئـة العمريـة 

ولكـن هـذه الدراسـات قـد  .واملقاربـة للمرحلـة الجامعيـة األوىل ،سنة أي أنها املرحلة الثانويـة 18

  .تباينت فيام بينها حيث درست عالقة التوافق مبتغريات أخرى

: لدراسـات التـي تناولـت عالقـة التوافـق النفيسـ و االجتامعـي بالتحصـيل الـدرايس ومن ا  -

حيـث  ،م 1991ودراسة محمـد  ،م 1987ودراسة عبد اللطيف مدحت  ،،م 1983كدراسة جميعان  

أظهرت نتائج هـذه الدراسـات وجـود فـروق جوهريـة ذات داللـة إحصـائية بـني التوافـق النفيسـ 

   .واالجتامعي والتحصيل الدرايس

كام أن بعض هذه الدراسات قد ركزت عىل الفروق يف التوافق النفيس واالجتامعي بني الـذكور 

 ،م1991ودراسـة محمـد  ،م1987ودراسة عبد اللطيـف مـدحت  ،م1983واإلناث كدراسة جميعان 

حيث أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق بني الـذكور واإلنـاث إال أن 

أثبتت وجود فروق جوهريـة ذات داللـة إحصـائية لصـالح الطالبـات عـىل  ،م1983ة جميعان دراس

التكيـف مـع  –االمتثـال لألنظمـة والقـوانني  –مجموعه من األبعاد التكيفية مثل العالقات األرسية 

  .الواقع ؛ بينام توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطالب الذكور عىل بُّعد االستعداد  القيادي

 83(نسبياً صغرية فمثالً فإنه يالحظ عليها استخدامها لعينات : وفيام يخص الدراسات األجنبية 

يف  146(و  )فـرداً يف دراسـة مـارتن 68(و  ،)فـرداً يف دراسـة اويـو 53(، و)فرداً يف دراسـة كنيسـتون

  ).دراسة برييز
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بعض هذه الدراسـات عـىل  واعتمدت  ،فرداً  )492 – 343(وهناك عينات تراوح عددها ما بني 

فـيام اسـتعان بـاحثون آخـرون  )وجـود ويـن ،كنيسـتون(أدوات بحث من إعداد باحثيهـا أنفسـهم 

واستبيان املعلومات الشخصية  )C.P.I(بأدوات بحث جاهزة من بينها مقياس كاليفورنيا للشخصية 

)P.I.Q(،  ومقياس)Dean( ت أهداف الدراسات وتباين ،لالغرتاب الذي استعانت به أكرث من دراسة

هذه فمنها من أكتفت باإلجابة عىل هذا السؤال ؛ ملاذا يكون بعض األفراد مغرتبـني عـن مجـتمعهم 

ومنها من ذهبـت إىل دراسـة العالقـة بـني  ،)1971 ،كنيستون(فيام يكون البعض اآلخر غري مغرتبني 

 ،مسـتوى الطمـوح ،قتصادياملستوى االجتامعي واال  ،الجنس: االغرتاب وعدد من املتغريات من مثل 

واختلفت الدراسـات يف نتائجهـا أيضـاً ؛ فمنهـا  .الديانة ،املستوى الدرايس ،الحالة االجتامعية ،العمر

 ،دراسة مارتن(واملستوى الدرايس  ،الجنس: من وجدت عالقة بني االغرتاب وبعض املتغريات من مثل

املتغـريات مـن مثـل متغـري الحالـة  ومنها من مل تجـد عالقـة بـني االغـرتاب وعـدد مـن )وجود وين

عىل أن الدراسات خرجـت بنتيجـة هـي أن طلبـة الجامعـة يعـانون مـن االغـرتاب وإن  ،االجتامعية

  .اختلفت حدته بشكل أو بآخر

ودراسـة (و  )م1975 ،برييـز(هـام دراسـة : عىل أن أقـرب دراسـتني ملوضـوع الدراسـة الحاليـة

املقارنة بني الطلبة البوريرتكيني والطلبـة غـري البـوريرتكيني إىل : فلقد هدفت األوىل  )م1974 ،تربيزي

 ،يف االغرتاب وخلصت إىل أن الطالب البوريرتكيني كانوا أكرث شعوراً باالغرتاب مقارنة بغري البوريرتكيني

دراسة تربيزي فقد هدفت إىل قياس الطـالب اإليـرانيني يف جامعـة ميتشـجن بالواليـات " أما الثانية 

وأن الطلبة الذين يشـاركون  ،وتوصلت إىل وجود عالقة بني االغرتاب واإليجابية ،"مريكية املتحدة األ 

يف النشاطات االجتامعية والسياسية كانوا اقل اغرتاباً من زمالئهم اإليـرانيني الـذين ال يشـاركون مـن 

  .مثل هذه النشاطات
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  :الدراسات اإلجرائية -

تبعها الباحـث لتحقيـق أهـداف بحثـه تنـاول فيـه يتضمن هذا الفصل عرضاُ لإلجراءات التي أ 

وإعـداد أدايت البحـث  ،مجتمع البحث من حيـث تحديـده ومواصـفاته وعينـة البحـث ومواصـفاتها

وطرائق استخرج الصـدق والثبـات  ،ومقياس التوافق النفيس واالجتامعي ،املتمثلني مبقياس االغرتاب

  .ات هذا البحث ومعالجتهاواألساليب اإلحصائية املستخدمة لتحليل بيان ،لهام

  :الـعـيـنـة  -أوالً 

  :املجتمع األصل للدراسة   -1

والتي يتوافر فيها التخصصـات  )وأهلية –حكومية (تم اختيار مجموعة من الجامعات اليمنية 

أمـا الجامعـات الصـغرية  ،كام يتواجد فيها الكثـري مـن الطـالب العـرب ،العلمية واألدبية بشكل كبري

  .لكليات الفرعية النائية فقد تم استبعادها كونها ال تلبي حاجات ورشوط البحثوا ،والحديثة
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والجـنس  ،اليمنيني، والعـرب وعدد الطالب  ،يوضح الجامعات الحكومية واألهلية:  )1(جدول رقم 

  ذكوراً وإناث والتخصص علمي، وأديب

  

  التخصص  الجنسية  الجنس  أسم الجامعة

  علمي  أديب  عرب  مينيني  إناث  ذكور

  9127  45829  729  54227  7940  46287  جامعة صنعاء

  320  10288  30  10578  3329  7249  جامعة الحديدة

  1476  6540  54  7962  861  7101  جامعة ذمـار

  1330  16766  10  18086  5170  12916  جامعة تعـز

جامعة العلوم 
  والتكنولوجيا األهـلـيـة

3849  2801  4050  2699  4381  2368  

ـلوم جامعة الع
  التطبيقية األهلية

297  74  235  136  105  266  

  14887  83909  3658  95138  20175  77699  املجموع
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  :عينة البحث   -2

حيث وجد أن  ،طالباً وطالبة من املجتمع األصيل )351(تم اختيار عينة عشوائية عدد أفرادها 

كـام  ،)221(القــسم األديب  وكان عـددهم يف ،)130(عدد الطالب الذين ينتمون إىل القسم العلمي 

كام كان عدد الطالب الذكور يف هذه  ،)70(وعدد الطالب العرب  ،)281(كان عـدد الطالب اليمنيني 

  ).159(وعدد الطالبات اإلناث  ،)192(العينة 

  ،يبني عينة البحث للطالب اليمنيني والعرب:  )2(جدول رقم 

  اثوالطالب الذكور، واإلن ،والقسم العلمي واألديب

  

  التخصص  الجنسية  الجنس  أسم الجامعة

صنعاء، الحـديدة،     ذمـار، تـعــز،   التكنولو
  التطبيقية

  علمي  أديب  عرب  مينيني  إناث  ذكور

192  159  281  70  221  130  

  :أدوات البحث  - ثانياً 

التوافـق  فيام تقيس الثانية متغـري ،األوىل تقيس متغري االغرتاب ،يتطلب أهداف البحث أداتني

فقد وجد الباحث عدداً ال بأس به من مقاييس االغرتاب  ،فيام يتعلق باالغرتاب .النفيس واالجتامعي

؛ غري أنه فّضل أن يبني مقياساً يخدم أهداف بحثه ويناسب خصائص من يطبق عليهم مـن الطلبـة 

قـاييس العلميـة مـن تتوافر فـيهم رشوط امل ،اليمنيني والطلبة العرب الدارسني يف الجامعات اليمنية

   .وفيام يأيت عرض تفصييل بخطوات بنائه ،والثبات ،حيث الصدق
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  : بناء مقياس االغرتاب :  األداة األوىل 

  :وصف مقياس االغرتاب 

فأنه ينبغي أن تغطي فقراته كـل أبعـاد الحالـة أو  ،ولغرض أن يكون املقياس شامالً وموضوعياً 

  ".االغرتاب " بدءاً تحديد مجاالت املتغري املراد قياسه ؛ وهذا يتطلب 

وجد أن املقاييس األوىل له جعلت االغرتاب معتمـداً  ،ولدى مراجعة الباحث ملقاييس االغرتاب

فعمـدت  ،غري أن الدراسات الالحقة أوضحت أن االغرتاب ظاهرة متعـددة األبعـاد .عىل عامل واحد

ومـن خـالل  ،مـل أو مظهـر لالغـرتابووضع عبارات خاصة بكل عا ،املقاييس الحديثة إىل تحديدها

تكونـت  ،واألدبيات الخاصة بظاهرة االغرتاب ،والدراسات ،االطالع عىل عدد ال بأس به من املقاييس

 ،وصـالح للبيئـة اليمنيـة ،لدى الباحث تصورات مكنته من بناء مقياس يشـمل كـل أبعـاد االغـرتاب

ا الباحـث عـىل سـبيل املثـال ال الحرصـ ومن هذه املقاييس التي أطلع عليهـ ،ويخدم الباحث الحايل

  -:كاآليت 

  ).م1989(مقياس أمل بشري لالغرتاب  .1

  ).م1985(مقياس األشول وآخرون لالغرتاب  .2

  ).م1990(مقياس فايز الحديدي لالغرتاب  .3

  .)م1987و ،م1983(مقياس إبراهيم مّحمد عيد لالغرتاب  .4

  ).م1992(مقياس أحمد عيل الجرموزي لالغرتاب  .5

  ).مDavids )1955  مقياس ديفيدز .6

ارتأى الباحـث تحديـد  ،واألبعاد التي اعتمدتها مقاييسه ،فتأسيساً عىل اإلطار النظري لالغرتاب

تحيـة  -عنـد  –م 1974مجاالت املقياس بستة مجاالت كام وردت يف دائرة املعارف الربيطانية لسنة 

  :وهي عىل النحو اآليت  ،م1989 ،محمد عبد العال

    power lessness                الشعور بالعجز     .1

  Meaning  lessnessالالمعنى                       .2
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  Social   isolationالعزلة االجتامعية                .3

        Norml  lessnessالالمعيارية                         .4

   Culture  strangement    )الثقافية(العزلة الفكرية  .5

  Self -  strangement         االغرتاب عن الذات   .6

وكـام  ،فقرة موزعة عـىل املحـاور السـتة )80(وقد تآلف مقياس االغرتاب بصورته النهائية من 

  ).3(هو موضح يف الجدول رقم 

  يوضح محاور مقياس االغرتاب الستة وعدد فقراتها:  )3(جدول رقم 

عـدد   أرقام الفـقـرات  أسم املحور  م

  الفقرات

 ،15، 14، 13 ،12، 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5، 4 ،3، 2، 1  زالشعور بالعج  1

16. 

16  

 ،29 ،28 ،27  26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17  الال معنى  2

30،31،32. 

16  

  13  .45 ،44 ،43 ،33،34،35،36،37،38،39،40،41،42 العـزلة  االجتامعية  3

  12  .57 ،56 ،46،47،48،49،50،51،52،53،54،55 الال معياريـة  4

  العزلة الفكرية  5

 الـثـقافـية

58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69.  12  

االغرتاب عن   6

 الـذات

70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80.  11  

  فقرة  80 مجموع عدد فقرات مقياس االغرتاب الكيل
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  )4(غرتاب أنظر امللحق رقم للتعرف عىل فقرات مقياس اال 

وقد روعي يف صـياغة الفقـرات أن تكون صيغـتها بضمري املـتكلم واالبتعـاد عـن صـيغة  نفـي 

 ،سـامرة(النفي وأن تحمل كل عبارة تفسرياً واحداً يعـرب عـن فكـرة واحـدة يك ال تربـك املسـتجيب 

  .)124ص  ،1989 ،رشيف نادية محمد ،رجاء محمد ،؛ أبو عالم 81، ص 1989

كام تم إعداد تعليامت املقياسني مبثابة الدليل الذي يسرتشد به املستجيب يف إجابته عـىل   

روعي فيها أن تكون سهلة ومخترصة ؛ وتم أيضـاً تحــديد بـدائل اإلجــابة بخمسـة  ،فقرات املقياس

  : بدائل هي 

  .موافق متاماً  -1

  .موافـق -2

  .موافق إىل حداً  ما -3

    .غري موافق -4

  .غري موافق إطالقاً  -5

ــاء مقيــاس التوافــق النفيســ   likertولقــد أعتمــد الباحــث طريقــة ليكــرت  الخامســية يف بن

   .واالجتامعي، بطريقة مطابقة ملا تم عمله يف مقياس االغرتاب

  :صدق مقياس االغرتاب 

  :قام الباحث بحساب الصدق بطرقتني هام 

  :بطر يقة صدق املحكمني : أوالً 

 ،وذلـك بصـورته املبدئيـة وفـق مجاالتـه السـتة )89(بالغة بعد أن تم إعداد فقرات املقياس ال

قام الباحث بعــرضها عـىل مجموعـة مـن املحكمـني يف ) 2ملحق رقم (وبدائله الخمسة، وتعليامته 

ولغـرض التعرف عىل الصــدق الظــاهري املتضـمن ) 1أنظر ملحق ( ،اختصاص الرتبية وعلم النفس

  غرتاب وضوح الفقـرات ومدى صالحيتها يف قياس اال 
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وبعد جمـع أراء .  النفـيس يف ضوء أهداف البحث، وتحـديد مفهوم االغرتاب النفيس مبجاالته الستة

فقـرة مـن عـدد الفقـرات التـي عرضـت  )80(املحكمني وتحليلها أتضح أنهم يجمعون عـىل صـدق 

  .كونها بعضها مكررة والبعض اآلخر مل تكن صياغتها مالمئة ،فقرات )9(عليهم وتم حذف 

  :بطر يقة االتساق الداخيل ألبعاد االغرتاب : ياً ثان

ملعرفة نوع العالقة التي تربط بني أبعاد املقياس الستة تم حساب معامل ارتباط بريسـون بـني 

قــيم (أن جميــع  هــذه املعــامالت موجبــة وقيمهــا مرتفعــة  )4(ويوضــح الجــدول  .أبعــاد املقيــاس

هذه القيم تدل عىل أن هناك عالقـة إيجابيـة بـني و  ).0.78–  0.40معامالت االرتباط محصورة بني 

   .مرتبطة ببعضها البعض) املحاور(جميع هذه األبعاد مام يؤكد أن هذه األبعاد 

  يوضح معامالت ارتباط أبعاد مقياس االغرتاب ببعضها البعض: )4(جدول

  أبعاد املقياس
الشعور 

  بالعجز

الشـعور 

  بالالمعنى

الشعور بالعزلة 

  االجتامعية

عور الشـ

  بالالمعيارية

الشعور 

بالعزلة 

  الفكرية

الشعور 

  باالغرتاب

  عن الذات

        1.0000  الشعور بالعجز

       1.0000 5823 . الشعور بالالمعنى

الشعور بالعزلة 

  االجتامعية
. 40010  . 64340  1.0000        

الشعـور 

  بالالمعيارية
0. 4005  . 67300  0. 5899  1.0000      

الشعور بالعزلة 

  كريةالف
. 49250  . 71200  . 56090  . 64720  1.0000    

الشعور باالغرتاب  

  عن الذات
. 45000  . 67910  . 49840  . 56860  0. 7800 1.0000  
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وللتأكيد عىل وجود اتساق داخيل بني أبعاد مقياس االغرتاب تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بـني كـل 

أن معامالت االرتباط بني درجة  )5(لجدول  ويوضح ا. محور واملجموع  الكيل لدرجات بقية املحاور

     ).0.83-  0.56(ومحصورة بني  ،كل بعد ومجموع درجات بقية األبعاد مرتفعة

  يوضح معامالت االرتباط بني :  )5(جـدول 

  بُّعد واملجموع الكيل لدرجات بقية األبعاد درجة كل
  

  ـكيلال/ معامل ارتباط درجة كل   بُـّعـد   أبعاد مقياس االغرتاب

    0.56  الشعور بالعجز

  0.83  الشعور بالالمعنى

  0.65  الشعور بالعزلة االجتامعية

  0.70  الشعور بالالمعيارية

  0.79  الشعور بالعزلة الفكرية

  0.73  الشعور باالغرتاب عن الذات

  : ثبات مقياس االغرتاب 

ت اليمنيـة لغـرض فرد من طلبة بعض الجامعا )68(تم أخذ عينة استطالعية عدد أفرادها   

  .حساب ثبات املقياس

وقد تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ لحساب الثبات الكيل للمقياس حيث بلغـت درجـة   

  كام تم " مام يدل عىل أن درجة ثبات املقياس عالية  )0.94(ثبات املقياس 
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ثبـات وتم استخدام معادلـة آلفـا كرونبـاخ لحسـاب معامـل  ،حساب ثبات املقياس للمحاور الستة

 )7 ،6(وامللحـق  ).6(املحاور الستة ملقياس االغرتاب وكانت قيم آلفا لكل محور موضـحة بالجـدول 

  .يوضح نتائج التحليل اإلحصايئ الخاص بحساب ثبات مقياس االغرتاب الكيل ومحاوره الستة

  كرونباخ يوضح قيم معـامل آلفا:  )6(جـدول رقم 

  للمحاور الستة يف مقياس االغـرتاب

  عدد فقرات  أسم املحور  م املحوررقـ

  املحور

  أرقـام

  الفقرات

  كرونباخ     قيمة آلفا

  0.82  16 -1  16  الشعور بالعجز  1

  0.83  32-17  16  الال معنى  2

  0.68  45 – 33  13  العزلة االجتامعية  3

  0.73  57 – 46  12  الالمعـياريـة  4

  0.80  69 - 58  12  العـزلة الفكرية  5

  0.85  80 - 70  11  اتاالغرتاب عن الذ  6

  األداة الثانية  مقياس التوافق النفيس واالجتامعي: ثانياً 

فقد وجـد الباحـث عـدداً ال بـأس بـه مـن مقـاييس  ،فيام يتعلق بالتوافق النفيس واالجتامعي

التوافق ؛ غري أنه فّضل أن يبني مقياساً يخدم أهداف بحثه ويناسب خصائص من يطبق عليهم مـن 

  تتوافر  ، والطلبة العرب الدارسني يف الجامعات اليمنيةالطلبة اليمنيني
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  .وفيام يأيت عرض تفصييل بخطوات بنائه ،والثبات ،فيهم رشوط املقاييس العلمية من حيث الصدق

  : بناء مقياس التوافق النفيس واالجتامعي 

  :  وصف مقياس التوافق النفيس واالجتامعي 

فأنه ينبغي أن تغطي فقراته كـل أبعـاد الحالـة أو  ،ولغرض أن يكون املقياس شامالً وموضوعياً 

  ."التوافق النفيس واالجتامعي " املتغري املراد قياسه ؛ وهذا يتطلب بدءاً تحديد مجاالت 

وجد أن املقاييس املتعلقـة بـالتوافق كثـرية ومتنوعـة  ،ولدى مراجعة الباحث ملقاييس التوافق

إىل وضـع  عبـارات خاصـة بكـل عامـل أو مظهـر  فعمـد الباحـث ،ولها  مجاالت متنوعة ومتعـددة

 ،والدراسـات ،ومن خالل االطـالع عـىل عـدد ال بـأس بـه مـن املقـاييس. للتوافق النفيس االجتامعي

تكونت لدى الباحث تصورات مكنته من بناء مقياس يشمل كـل أبعـاد  ،واألدبيات الخاصة بالتوافق

ومن هذه املقـاييس التـي  ،ويخدم البحث الحايل ،وصالح للبيئة اليمنية ،التوافق النفيس االجتامعي

  -:أطلع عليها الباحث عىل سبيل املثال ال الحرص كاآليت 

إعـداد الطالـب  –يف رسالة املاجستري  )تكيفيه(مقياس بل للتوافق والذي تم تعديله  .1

  .م1999أنور الذبحاين 

عبد الحـافظ إعداد الطالب  –رسالة ماجستري  –مقياس التوافق النفيس واالجتامعي  .2

  .م1996سيف الخامري 

إعـداد  –يف رسـالة املاجسـتري  )تكيفيـه(مقياس نجـايت للتوافـق والـذي تـم تعديلـه  .3

  .م1996الطالبة أروى العزي 

جامعـة عـني  –مجلـة كليـة الرتبيـة  ،)م1986(سامية القطـان  ،مقياس القلق السوي .4

  .القاهرة ،شمس
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حيث درس العملية األرسية  ،امعيللتوافق االجت Capaldi )م 1995(مقياس كابلدي  .5

  .والتوافق يف املرحلة الثانوية لدى الذكور الذين أظهروا أعراضاً إكتئابية

حيـث أهتمـت بفحـص املتغـريات املرتبطـة  ،)م 1995(مقياس رود ريجز وبرينشتني  .6

والتي تناولت االنفصال النفيس والهوية العرقية والتوافق الـدرايس  ،بالتوافق الدرايس

    .امعةيف الج

واألبعاد التي اعتمدتها مقاييسه ارتأى  ،فتأسيساً عىل اإلطار النظري للتوافق النفيس االجتامعي

  :الباحث تحديد مجاالت املقياس بستة مجاالت عىل النحو اآليت 

 : يتكون مقياس التوافق النفيس االجتامعي من ستة محاور فرعية هي 
  

  Adjustment Family  التوافق األرسي .1

  Adjustment  Study   توافق الدرايسال .2

  With Others Adjustment التوافق مع اآلخري .3

  Adjustment  Emotional)وجداين(التوافق االنفعايل .4

  Adjustment Health  and  body التوافق الصحي والجسمي .5

  Adjustment Moral / religious       توافق القيمي الديـني .6

وكام هـو  ،فقرة موزعة عىل املحاور الستة )82(افق بصورته النهائية من وقد تآلف مقياس التو 

  ).7(موضح يف الجدول رقم 
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  يوضح محاور مقياس التوافق الستة وعدد فقراتها:  )7(جدول رقم 

  

ـدد الفقرات  أرقام الفقرات  أسم املحور  م

، 94، 93 ،92 ،91 ،90، 89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81  التوافق  األرسي  1
95،96،97. 

17  

 ،108 ،105،106،107 ،102،103،104 ،101 ،100 ،99 ،98  التوافق الدرايس  2
109، 110 ،111، 112   .  

15  

  

التوافق مع   3
  اآلخـرين

113، 114، 115 ،116،117، 118 ،119 ،120، 121، 122، 123، 
124، 125، 126   .  

14  

  

التوافق الصحي     5
  والجسمي

140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147.  8  

  

  التوافق القيمي  6

  )الديني(   

148، 149 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 
158 ،159، 160 ،161، 162.  

15  

 82  مجموع عدد فقرات مقياس التوافق الكيل
  فقرة
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  )5(للتعرف عىل فقرات مقياس االغرتاب أنظر امللحق رقم 

  :النفيس واالجتامعي  صدق مقياس التوافق

  :قام الباحث بحساب الصدق بطريقتني هام 

  :صدق املحكمني : أوالً 

 ،وذلك بصورته املبدئيـة وفـق مجاالتـه السـتة )108(بعد أن تم إعداد فقرات املقياس البالغة 

قام الباحث بعرضـها عـىل مجموعـة مـن املحكمـني يف  )3أنظر ملحق (وبدائله الخمسة، وتعليامته 

ولغرض التعـرف عـىل الصـدق الظـاهري املتضـمن  )1أنظر ملحق (  ،الرتبية وعلم النفس اختصاص

 ،وضوح الفقرات ومدى صالحيتها يف قيـاس التوافـق النفيسـ واالجتامعـي يف ضـوء أهـداف البحـث

وبعد جمع أراء املحكمـني وتحليلهـا أتضـح أنهـم يجمعـون . وتحديد مفهوم التوافق مبجاالته الستة

كون أن بعضـها  ،فقرة )26(قرة من عدد الفقرات التي عرضت عليهم وتم حذف ف )82(عىل صدق 

  .والبعض اآلخر مل تكن صياغتها مالمئة ،يحمل نفس املعنى لبعض فقرات املقياس

  :االتساق الداخيل ألبعاد التوافق : ثانياً 

تبـاط ملعرفة نوع العالقة التي تربط بني أبعـاد مقيـاس التوافـق السـتة تـم حسـاب معامـل ار 

أن جميع هذه املعـامالت موجبـة وقيمهـا مرتفعـة  )8(ويوضح الجدول  .بريسون بني أبعاد املقياس

وهذه القيم تدل عىل أن هناك عالقة إيجابية بـني  ).0.66 –  0.42معامالت االرتباط محصورة بني (

   .مرتبطة ببعضها البعض )املحاور(جميع هذه األبعاد مام يؤكد أن هذه األبعاد 
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  يوضح معامالت ارتباط أبعاد مقياس التوافق ببعضها البعض: )8(دول ج

  أبعاد املقياس
التوافق 
  األرسي

التوافق 
  الدرايس

التوافق مع 
  اآلخرين

التوافق 
  االنفعايل

التوافق الصحي 
  والجسمي

التوافق   
  القيمي

            1.0000  التوافق األرسي

          1.0000  4288.  التوافق الدرايس

        1.0000  6387.  5149.  اآلخرين توافق مع

      1.0000  6583.  5513.  6399.  التوافق االنفعايل

التوافق الصحي 
  والجسمي

.4821  .5317  .6200  .6174  1.0000    

  1.0000 4600.  5075.  5117.  6207.  4404.  التوافق لقيمي
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رتبـاط بـني كـل وللتأكيد عىل وجود اتساق داخيل بني أبعاد مقياس التوافـق تـم حسـاب معامـل اال

أن معامالت االرتباط بـني درجـة  )9(ويوضح الجدول . محور واملجموع الكيل لدرجات بقية املحاور

   ).0.75-  0.61(ومحصورة بني  ،كل بُعد ومجموع درجات بقية األبعاد مرتفعة

  يوضح معامالت االرتباط بني درجـة كل:  )9(جـدول 

  عادبُّعـد واملجموع الكيل لدرجات بقية األب
  

  الكيل/ معامل ارتباط درجة كل    بُعـد   أبعاد مقياس التوافق

    0.61  التوافق األرسي

  0.68  التوافق الدرايس

  0.74  التوافق مع اآلخرين

  0.75  التوافق االنفعـايل

  0.68  التوافق الصحي والجسمي

  0.64  التوافق القيمي الديني

  : ثبات مقياس التوافق 

فـرداً مـن طلبـة بعـض الجامعـات اليمنيـة لغـرض  )68(ية عدد أفرادها تم أخذ عينة استطالع

  .حساب ثبات املقياس

وقد تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ لحساب الثبات الكيل للمقياس حيث بلغـت درجـة   

  "مام يدل عىل أن درجة ثبات مقياس التوافق عالية  )0.93(ثبات املقياس 
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 ،8(وامللحق  ).10(الستة وكانت قيمة آلفا موضحة بالجدول كام تم حساب ثبات املقياس للمحاور  

  .يوضح نتائج التحليل اإلحصايئ الخاص بحساب ثبات مقياس التوافق الكيل ومحاوره الستة )9

  يوضح قيمة معامل آلفا كرونباخ للمحاور الستة يف مقياس التوافق:  )10(جدول

  

رقـم 
 املحور

عـدد فقرات   أسم املحور
  املحـور

 قيمة آلفا   الفقرات أرقام
  كرونباخ 

  0.87  97 – 81  17  التوافق األرسي  1

  0.68  112 – 98  15  التوافق الدرايس  2

  0.78  126 – 113  14  التوافق مع اآلخرين  3

التوافق االنفعايل          4
  )الوجداين(

13  127 – 139  0.84  

  0.81  147 – 140  8  التوافق الصحي والجسمي  5

  0.67  162 -  148  15  )الديني( التوافق القيمي  6
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  - : )أسلوب التطبيق(إجراءات البحث  -ثالثاً 

  : م مروراً بالخطوات اآلتية 1999/ 5/ 15تم تطبيق هذا البحث يف منصف شهر مايو 

وعميـد  ،قام الباحث باستخراج مذكرة من كلية الرتبية عمران إىل عميد كلية الرتبية −

عميد كلية الهندسـة يف جامعـة صـنعاء لتسـهيل و  ،وعميد كلية الطب ،كلية اآلداب

   ).9(مهمة الباحث ملحق 

 ،ومحافظـة تعـز ،قام الباحث بزيـارة لجميـع الجامعـات املـذكورة أعـاله يف صـنعاء −

ومن ثم وزعت نسخ االستامرات عـىل الطـالب  ،ومحافظة ذمار ،ومحافظة الحديدة

 ،ولجميع التخصصات ،ناثومن الذكور واإل  ،والعرب ،اليمنيني ،والطالبات الجامعيني

واملشمولني بالعينة ووضحت الباحث لهم الهدف من البحث وطلب منهم التعـاون 

وإرشـادات  ،إلنجاح  هذا البحث وارفق مع األداة تغطية تبيني الهـدف مـن البحـث

     .تبني بعض األمور التي يجب مراعاتـها عند اإلجابة

وبعضـهم كـان يف نفـس الوقـت  ،ترك الباحث فرصة لثالثة أيـام لـبعض املسـتجيبني −

للمستجيبني لإلجابة عىل االستامرة بحيث أن جميع املستهدفني يف هذا البحـث قـد 

   .ثم تم تجميع االستامرات ،أخذوا وقت كافياً لإلجابة عىل املقياسني

  استبعد  .استامرة )351(استامرة وكان العائد منها  )410(تم توزيع أربعامئة وعرشة

فاصــبح مجمــوع  ،اســتامرة )44(وفقــد عــدد  ،رة لعــدم اكتاملهــااســتام )15(منهــا 

مــن مجمــوع االســتامرات التــي تــم   )%  86(اســتامرة بنســبة  )351(االســتامرات 

  .توزيعها
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  : املعالجة اإلحصائية  -رابعاً 

ملعالجـة البيانـات وفقـاً  يف هذه الدراسة قام الباحث باستخدام عدد مـن الوسـائل اإلحصـائية

  :البحث املوضحة يف الفصل األول وهذه الوسائل تشمل اآليت  ألسئلة

   .تم استخدام معادلة آلفا كورنباخ لحساب ثبات املقياسني .1

  .تم حساب املتوسطات ولالنحرافات املعيارية املتعلقة مبتغريات البحث .2

 لعينتني مستقلتني ملعرفة الفـروق يف االغـرتاب )t  - test(تم استخدام االختبار التايئ  .3

 ،الجــنس ،الجنســية ،تبعــاً ملتغــري التخصــص ،والتوافــق النفيســ االجتامعــي ،النفيســ

  .وملحاورهام الستة ،وبالنسبة للمقياسني ككل

تم استخدام معادلة بريسون لحساب معامل االرتباط الكـيل بـني مقياسـني االغـرتاب  .4

 .والتوافق وذلك لتحديد طبية العالقة بني االغرتاب والتوافق

  :إلحصائية التي تم استخدامها يف البحثاملعالجات ا

  :اآليت* تم استخدام عدد من املعالجات اإلحصائية وهي عىل النحو 

 )Alfa Coefficient For Internal Consistency) معادلة الفا لإلتسـاق الـداخيل .1

)Nunnally,1978, p.214)   وقــد اســتخدمت ملعـــرفة الثبــات بطريقــة االتـــساق

   .الداخيل
  

a
k

k y
i


 



1

1
2

2


            

 

                                                            
  .يف معـالجة البيانات إحصـائياً بالحاسـبة اإللكرتونية ( )SPSSمتت االستـفادة من الحقـيبة اإلحصائية للعـلوم االجتامعية  *
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K   : يعني عدد فقرات اإلختبار  
O سيجام

y :  مربع االنحراف املعياري(تعني التباين يف العالمات عىل اإلختبار ككل.(  

حيـث  ،تعني التباين يف عالمـات الطـالب عـىل كـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار:  Oiسيجام   

رودين ( .والتوافـق النفيسـ واالجتامعـي ،نفيسـاسُتخدمت لحساب معامل ثبات مقيايس اإلغرتاب ال

  ).163:م، ص1985 ،وملكاوي ،والخلييل ،صباريني ،ترجمة ،دوران

ملعرفة الفـروق ) 221، ص1991 ،فريكسون(لعينتني مستقلتني  )t-test( االختبار التايئ .2

واالغـرتاب النفيسـ، وفقـاً ملتغـري  ،بني درجات الطالب يف التوافق النفيس واالجتامعي

  .الجنسية ،التخصص ،جنسال

t x x

S N S N



_ _

/ /
1 2

1 2
2

1

2

2

  

 +  
        

  

 ،محّمـد صـبحي(  (Pearson Correlation Coefficient( معامل ارتبـاط بريسـون .3

حيــث تــم اســتخدمه ملعرفــة العالقــة بــني التوافــق ) 194 -193، ص1990أبوصــالح 

 . واالغرتاب النفيس ،النفيس االجتامعي

 
    

        2222 







iiii

iiii

YYNXXN

yXyXN
t  

 ،الجـنس(ملعرفـة التفاعـل بـني املتغـريات    way  2ـ ANOVA   :ختبار التباين الثنـايئ  ا – 4

   .وأثرهام عىل التوافق ،)الجنسية ،التخصص

r 
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        F  =       M S 

                   Within   

   ).402: م، ص1988 ،والخلييل ،أحمد سليامن ،عودة(  
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  رابعالفصل التابع 
  

  حث ومناقشتهانتائج الب
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  الفصل الرابع

  نتائج البحث ومناقشتها

 عرض النتائج املتعلقة باإلجابـة عـن الفرضـية املتعلقـة بالعالقـة بـني االغـرتاب الكـيل، 

  )1فرضية (والتوافق الكيل 

والتوافـق  ،مناقشة نتائج التحليـل املتعلقـة بالعالقـة بـني االغـرتاب الكـيل −

  .الكيل ومحاورهام

 ملتعلقة باإلجابـة عـن الفرضـيات املتعلقـة بـأثر الجنسـية عـىل التوافـق عرض النتائج ا

  .)3 ،2فرضية (ومحاوره الستة 

  .مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر الجنسية عىل التوافق ومحاوره الستة −

  4(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية(.  

  .)4(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية  −

 5(لنتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية عرض ا(.  

  .)5(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية  −

  عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عـن الفرضـيات املتعلقـة بـأثر الجنسـية عـىل االغـرتاب

  .)7 ،6فرضية (الكيل ومحاوره الستة 

 ومحاوره مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر الجنسية عىل االغرتاب الكيل −

  .)7 ،6فرضية (الستة 

  عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضيات املتعلقة بأثر الجنس عىل االغرتاب الكـيل

  .)9 ،8فرضية (ومحاوره الستة 

مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر الجنس عىل االغرتاب الكـيل ومحـاوره  −

  . الستة

 املتعلقة بأثر الجنس عىل التوافـق الكـيل  عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضيات

  .)11 ،10فرضية (ومحاوره الستة 
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مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر الجنس عىل التوافـق الكـيل ومحـاوره  −

  .الستة

  12(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية(.  

  .)12(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية  −

  13(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية(.  

  .)13(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية  −

  عرض نتائج التحليل اإلحصايئ للفرضيات املتعلقة بأثر التخصـص عـىل االغـرتاب الكـيل

   .)15 ،14فرضية (ومحاوره الستة 

ــأثر التخصــص عــىل االغــرتاب ال − ــائج التحليــل املتعلقــة ب كــيل مناقشــة نت

  .)15 ،14فرضية (ومحاوره الستة 

  عرض نتائج التحليل اإلحصايئ للفرضيات املتعلقة بـأثر التخصـص عـىل التوافـق الكـيل

  .)17 ،16فرضية (ومحاوره الستة 

ــأثر التخصــص عــىل التوافــق الكــيل   − مناقشــة نتــائج التحليــل املتعلقــة ب

   .)17 ،16فرضية (ومحاوره الستة    

 18(اإلجابة عن الفرضية عرض النتائج املتعلقة ب(.  

  .)18(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية  −

  19(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية(.  

  .)19(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية   −

  20(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية(.  

  .)20(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية  −

 21(رض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية ع(.  

  .)21(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية  −
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يهتم هذا الفصل باإلجابـة عـن فرضـيات البحـث حيـث سـيتم عـرض هـذه الفرضـيات وفقـاً 

  :وهي عىل النحو التايل  ،للتسلسل الذي وردت به يف الفصل األول ومن ثم اإلجابة عنها

والتوافـق  ،ملتعلقة باإلجابة عن الفرضية املتعلقـة بالعالقـة بـني االغـرتاب الكـيلعرض النتائج ا

  :الكيل 

ومحـاورهام لـدى  ،توجد عالقة ارتباطيه عكسية بني االغرتاب والتوافـق النفيسـ : )1(الفرضية 

  .واليمنيني ،الطالب العرب

ضـيح العالقـة بـني وليتحقق الباحث من هذه الفرضية تم استخدام معامل ارتباط بريسون لتو 

االغرتاب والتوافق بالنسبة للطالب العرب واليمنيني وتم حساب املتوسطات واالنحرافـات املعياريـة 

  .)11(لدرجات الطالب العرب واليمنيني كام هو موضح يف الجدول 
  يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية:  )11(الجدول رقم 

  بالنسبة لدرجات الطالب اليمنيني والعرب
  االنحراف املعياري  املتوسط  عدد أفراد  العينة  املجموعة

  التوافـق  االغـرتاب
  37.84  306.33  168.59  70  املغرتبني العرب
  36.88  301.19  176.05  281  املغرتبني اليمنيني

وملعرفة طبيعة العالقة بني االغرتاب والتوافـق بالنسـبة للطـالب العـرب تـم اسـتخدام معامـل 

  .)12(النتائج موضحة يف الجدول  بريسون وكانت
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يوضح نتائج معامل اختبار بريسون للعالقة الكلية  بني مقياس االغرتاب الكيل :  )12(الجدول 

  والتوافق الكيل بالنسبة للطالب العرب

  
  التوافـق  االغـرتاب  املقـياس

  -  0.6992*   1.0  االغـرتاب النفـيس
  1.0  -  0.6992*   التوافق النفيس واالجتامعي

  )P = 0.0005(دالة عند مستوى الداللة * 

يتضح من الجدول أعاله أن معامل االرتباط بني االغرتاب والتوافق النفيس لدى الطالب العرب 

وهذا العالقـة االرتباطيـة السـالبة تـدل عـىل أن  .وهو ارتباط عكيس ومرتفع نسبياً  )- 0.6992(هو 

من االغرتاب يكون توافقهم بشكل عام متـدنياً بشـكل  الطلبة العرب الذين يعانون من درجة عالية

  .كبري، والعكس صحيح

وملعرفة طبيعة العالقة بني االغرتاب والتوافق بالنسبة للطـالب اليمنيـني تـم اسـتخدام معامـل 

  .)13(ارتباط بريسون وكانت النتائج موضحة يف الجدول 

لكلية بني مقياس االغرتاب الكيل يوضح نتائج معامل اختبار بريسون للعالقة ا:  )13(الجدول 

  والتوافق الكيل بالنسبة للطالب اليمنيني
  املقياس

  
  التوافق  االغرتاب

  -  0.6992*   1.0  االغرتاب النفيس
  1.0  -  0.6992*   التوافق النفيس واالجتامعي

  )P = 0.0005(دالة عند مستوى الداللة *  

الغـرتاب والتوافـق النفيسـ لـدى الطـالب يتضح من الجـدول أعـاله أن معامـل االرتبـاط بـني ا

  وهو ارتباط عكيس ومرتفع نسبياً لكنه أقل من) - 0.5867(اليمنيني هو 
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وهـذا العالقـة اإلرتباطيـة السـالبة تـدل عـىل أن الطلبـة  .معامل االرتباط بالنسبة للطالب العـرب 

 ،متـدنياً إىل حـٍد مـا اليمنيني الذين يعانون من درجة عالية من االغرتاب يكون توافقهم بشكل عـام

  .والعكس صحيح

وللتأكد من طبيعة العالقة بني االغرتاب الكيل والتوافق الكيل ومحاورهام تم حساب معـامالت 

  .)14(بريسون وكانت النتائج موضحة يف الجدول رقم 

 ،يوضح نتائج معامل اختبار بريسون للعالقة الكلية بني  مقياس االغرتاب الكيل:  )14(الجدول 

  توافق الكيل ومبحاورهاموال
  املقياس
  ومحاوره

مقياس
التوافق   

  الكيل

محور التوافق
  األرسي

محور التوافق
  الدرايس

محور
  التوافق
مع 

  اآلخرين

محور التوافق 
  االنفعـايل

محور 
  التوافق

صحي والجسمي

محور 
  التـوافق
القيمي 
  والديني

  مقياس االغرتاب
  الكيل    

0.61- 0.44- 0.41- 0.52- 0.59  -  0.35  -  0.39  -  

  محور الشعور
  بالعـجز

0.50  -  0.38  -  0.36  -  0.41  -  0.45  -  0.33  -  0.25  -  

محور الشعور 
  بالالمعـنى

0.49- 0.37- 0.33- 0.42- 0.46  -  0.30  -  0.31  -  

  محور العزلة
  االجتامعية

0.48- 0.37- 0.32- 0.46- 0.43  -  0.22  -  0.29  -  

ور محور الشع
  بالالمعيارية

0.41- 0.23- 0.24- 0.39- 0.42  -  0.24  -  0.35  -  

  محور العزلة
  الفكـرية

0.53- 0.37- 0.38- 0.42- 0.53  -  0.30  -  0.35  -  

  محور االغرتاب
  عن الذات

0.51- 0.39- 0.31- 0.42- 0.52  -  0.29  -  0.32  -  
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  :الغرتاب الكيل، والتوافق الكيل ومحاورهام مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالعالقة بني ا -

بالنظر إىل طبيعة العالقة بني درجة االغرتاب الكيل والتوافـق الكـيل نجـد أنهـا عالقـة عكسـية 

مـام  .)- 0.61(وسالبة حيث كان معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية لالغـرتاب والتوافـق هـو 

لية من االغرتاب يعـانون مـن درجـة منخفضـة مـن يدل عىل أن الطالب الذين يعانون من درجة عا

  .التوافق والعكس صحيح

وبالنسبة لطبيعة العالقة بني محاور التوافق واالغرتاب فيتضح أنها عالقة عكسـية أيضـاً ودالـة 

ولكن يالحظ أن أعىل ارتباط كان بني درجة االغرتاب الكيل ودرجـة محـور  .)14 ،أنظر الجدول رقم(

هذا يدل أن الطلبة الذين يعانون من اغرتاب كيل مرتفع يعانون أيضاً من درجـة التوافق االنفعايل و 

   .متدنية من التوافق االنفعايل والعكس صحيح

السابق أن أعىل عالقة ارتباطيـة كانـت بـني محـور  )14(كام دلت النتائج املوضحة يف الجدول 

وكـذلك  .نفعايل مـن جهـة أخـرىالشعور بالعجز ومقياس التوافق الكيل من جهة ومحور التوافق اال 

كانت أعىل عالقة إرتباطية بني محور الشعور بالالمعنى والتوافق الكـيل مـن جهـة ومحـور التوافـق 

أما العزلة االجتامعية فقد كان ارتباطها عاليـاً مـع مقيـاس التوافـق الكـيل  .االنفعايل من جهة أخرى

الشعور بالالمعيارية فكان ارتباطه عالياً مبحور أما  .ومحور التوافق مع اآلخرين ثم التوافق االنفعايل

أما العزلة الفكريـة فكـان ارتباطهـا عاليـاً بـالتوافق الكـيل و  .التوافق االنفعايل ثم مع التوافق الكيل

وبالنسبة ملحور االغرتاب عن الذات فقد كان ارتباطه عالياً مبحـور التوافـق  .مبحور التوافق االنفعايل

وهذه النتائج تؤكد أن محـور التوافـق االنفعـايل يـرتبط سـلبياَ بدرجـة  .فق الكيلاالنفعايل ثم بالتوا

يليـه يف ذلـك محـور التوافـق مـع  .عالية مع درجة االغرتاب الكيل ودرجة املحـاور السـتة لالغـرتاب

  االغرتاب الكيل من جهة وبينه وبنياآلخرين حيث كانت معامالت االرتباط بينه وبني 
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وهذه النتائج منطقيـة وتتفـق مـع مـا هـو معـاش يف الحيـاة  .اب عالية نسبياً املحاور الستة لالغرت  

  .العامة لبني البرش

عرض النتائج املتعلقة باإلجابـة عـن الفرضـيات املتعلقـة بـأثر الجنسـية عـىل التوافـق الكـيل  

  :ومحاوره الستة 

اليمنيـني ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب  : )2(الفرضية 

  .ومتوسطات الطالب العرب عىل مقياس التوافق الكيل

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب اليمنيـني :  )3(الفرضية 

التوافـق  ،التوافـق الـدرايس ،التوافـق األرسي(ومتوسطات الطالب العرب عىل محاور التوافق الستة 

  .)التوافق القيمي ،توافق الصحي والجسميال ،التوافق االنفعايل ،مع اآلخرين

وللتعرف عىل ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة بـني متوسـطات درجـات الطـالب اليمنيـني 

فقد تم حسـاب   املتوسـطات واالنحرافـات املعياريـة لـدرجات  ،والعرب عىل مقياس التوافق الكيل

ويوضـح  .التجـاهني لعينتـني مسـتقلتنيذو ا )t – test(كام تم استخدام اختبـار  ،الطالب والطالبات

  .النتائج الخاصة بذلك )15(الجدول 
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لعينتني مستقلتني واملتعلق بالفروق بني  الطالب  t – test يوضح نتائج اختبار) : 15(الجدول 

  اليمنيني والعرب عىل مقيـاس التوافق الكيل ومحاوره السـتة
  

  الداللة
مستوى الداللة 

)P(  
  )*ت(قيمة 

  الطالب اليمنيني  عربالطالب ال
مقياس التوافق الكيل ومحاوره  

  املتوسط  االنحراف  املتوسط  االنحراف  الستة

  التوافق الكيل  19 .301  60 .37  33 .306  84 .37  02 .1  307 .0  غري دالة

 محور التوافـق األرسي  84 .64  22 .11  07 .67  59 .11  48 .1  140 .0  غري دالة

 محور التوافـق الدراسـي  84 .54  03 .10  46 .56  46 .12  14 .1  253 .0  غري دالة

 محور التوافق مع اآلخـرين  75 .52  33 .7  77 .51  40 .9  94 .0  347 .0  غري دالة

 محور التوافق االنفـعايل  04 .44  39 .8  49 .45  42 .8  29 .1  199 .0  غري دالة

  99 .29  53 .5  74 .30  98 .4  04 .1  301 .0  غري دالة
وافق الصحي محور التـ

 والجسمي

)الديني(التوافق القيمي         72 .54  10 .7  80 .54  34 .7  09 .0  929 .0  غري دالة  

            349= عند درجة حرية  *

يالحظ أنه ال توجد فروق بني متوسطات  )15(وبالنظر إىل النتائج املوضحة يف الجدول السابق 

عـىل مقيـاس التوافـق  )  =0.05(الداللـة   درجات الطالب اليمنيني والطالب العرب عند مستوى

التوافـق  ،التوافق مع اآلخـرين ،التوافق الدرايس ،التوافق األرسي(الكيل وعىل محاور التوافق الستة 

  .)التوافق القيمي ،التوافق الصحي والجسمي ،االنفعايل
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  : )3 ،2ية فرض(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر الجنسية عىل التوافق ومحاوره الستة 

أظهرت نتائج الدراسة أن الفروق بني متوسطات درجات الطالب اليمنيني والطالب العرب عىل 

مـام يعنـي أن  ،)  =0.05(مقياس التوافق الكيل وعىل محاوره الستة مل تصل إىل مستوى الداللـة 

  .الستة عامل الجنسية مل يكـن له أثر ذات داللة إحصائية عىل التوافق الكيل وعىل املحاور

نالحـظ أن قيمـة املتوسـط الحسـايب لـدرجات الطـالب اليمنيـني  )15(ولكن بالنظر إىل جدول 

والعرب عىل مقياس التوافق الكيل تدل عىل انخفاض نسب التوافـق بـني الطـالب اليمنيـني والعـرب 

ة درجـ 19 .301فمثالً نجد أن متوسط درجة التوافق الكيل للطالب اليمنيـني بلغـت  .عىل حد سواء

وهي تـدل عـىل أن نسـبة التوافـق الكـيل للطـالب  )درجة 410(من املجموع الكيل لدرجة التوافق 

وبالنسـبة للطـالب العـرب وجـد أن متوسـط درجـة لتوافـق الكـيل . تقريبـاً  )73%(اليمنيني تعادل 

وهـي تـدل عـىل  )درجة 410(من املجموع الكيل لدرجة التوافق     33 .306للطالب العرب بلغت 

وبذلك يتضـح أن نسـب التوافـق . تقريباً  )75%(بة التوافق الكيل لدى الطالب العرب تعادل أن نس

بدأت باالنخفاض عام هو مفرتض وهذا مؤرش غـري مـرُيض ومقلـق خاصـة وأن نسـبة درجـة توافـق 

ولهـذا يجـب أن ننظـر لهـذه النتيجـة  .الطالب اليمنيني  تبدو أقل من نسبة توافق الطـالب العـرب

تُعد مؤرشاً مقلقاً وتشكل خطورة  )15(حيث أن النتائج التي حصلنا عليها يف الجدول  بنظرة فاحصة

فأنه قد تزداد حدة عـدم التوافـق  ،غري محمودة العواقب إذا ما أستمر عليه الحال كام هو مستقبالً

  .مام يعني تصدع املجتمع وانهياره ،يف داخل املجتمع اليمني بشكل تصاعدي

   : )4(ة باإلجابة عن الفرضية عرض النتائج املتعلق

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني الطـالب العـرب األكـرث اغرتابـاً واألقـل  : )4(الفرضية 

  .اغرتاباً يف التوافق النفيس
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ولإلجابة عن هذه الفرضية فقد تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب 

ذو االتجـاهني لعينتـني مسـتقلتني  )t – test(اسـتخدام اختبـار كـام تـم  ،العرب يف التوافق النفيسـ

  .النتائج الخاصة  بذلك )16(ويوضح الجدول 

لعينتني مستقلتني واملتعلق  بالفروق بني الطالب العرب   t – testيوضح نتائج اختبار :  )16(الجدول رقم 

  األكرث اغرتاباً واألقل اغرتاباً يف التوافق النفيس 
  

  ملتوسطا  املجموعة
االنحراف املعياري 

)SD(  

درجة 
  الحرية
DF)(  

فــرق 
  املتوسطني

قيمة 
  )ت(
) t - 

test(  

مستوى 
  الداللة

)P(  *  

الطالب العرب األكرث 
  اغرتاباً 

  
282.5  

 
35.67 

  
68  

  
37.91  

  
4.60  

 
0.0005 

الطالب العرب األقل
  اغرتاباً 

 
320.41  31.81 

        

إىل أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني  )16(سابق تشري النتائج املوضحة يف الجدول ال

متوسطات درجات الطالب العرب األكرث اغرتاباً واألقل اغرتاباً يف التوافق النفيس عند مستوى الداللة 

)  =0.05(، حيث كانت قيمة  )ت(  (t  =  4.60 , P  =  0.0005).  

  )4(التحليل الخاصة بالفرضية  مناقشة نتائج

أن الفروق بني متوسطات درجـات الطـالب العـرب   )16(أظهرت النتائج املوضحة يف الجدول 

 )  =0.05(األكرث اغرتاباُ واألقـل اغرتابـاً يف التوافـق النفيسـ دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة 

كـان لـه أثـر ذات داللـة إحصـائية عـىل  مام يعني أن عامل االغـرتاب ،ولصالح الطالب األقل اغرتاباً 

العرب األقل اغرتابـاً يكـون تـوافقهم النفيسـ  كام تدل هذه النتائج عىل أن الطالب .التوافق النفيس

  بينام نجد أن الطالب  ،مرتفعاً 
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وهـذا مـا أكدتـه النتـائج السـابقة واملتعلقـة  ،العرب األكرث اغرتاباً يكون توافقهم النفيسـ منخفضـاً 

  .)1(م بالفرضية رق

وبذلك يتضح أن نسب التوافق بدأت باالنخفـاض عـام هـو مفـرتض وهـذا مـؤرش غـري مـرُيض 

ومقلق خاصة وأن متوسط توافق الطالب العرب األكرث اغرتاباً كان توافقهم أقل من متوسـط توافـق 

لتي ولهذا يجب أن ننظر لهذه النتيجة بنظرة فاحصة حيث أن النتائج ا .الطالب العرب األقل اغرتاباً 

تُعد مؤرشاً مقلقاً وتشكل خطورة غري محمودة العواقب إذا ما أستمر  )16(حصلنا عليها يف الجدول 

فأنه قد تـزداد حـدة عـدم التوافـق يف املسـتقبل بـني هـؤالء الطـالب بشـكل  ،عليه الحال عىل ذلك

  .مام يعني تصدع املجتمع وانهياره ،تصاعدي

   )5(ية عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرض

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني الطـالب اليمنيـني األكـرث اغرتابـاً واألقـل  : )5(الفرضية 

   .اغرتاباً يف التوافق النفيس

ولإلجابة عن هذه الفرضية فقد تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب 

ذو االتجـاهني لعينتـني مسـتقلتني  )t– test( كـام تـم اسـتخدام اختبـار ،اليمنيني يف التوافق النفيس

  .النتائج الخاصة  بذلك )17(ويوضح الجدول 

لعينتني مستقلتني واملتعلق بالفروق بني الطـالب   t – test يوضح نتائج اختبار:  )17(الجدول رقم 

  اليمنيني األكرث اغرتاباً واألقل اغرتاباً يف التوافق النفيس
فاالنحرا املتوسط املجموعة

  املعياري
)SD(  

درجة
  الحرية
DF)(  

فــرق   
  املتوسطني

قيمة 
  )ت(

t - 
test)(  

مستوى 
  الداللة

)P(  
الطالب اليمنيني األكرث 

  اغرتاباُ 
  

280.56  
 

28.45 
  
279  

  
36.68  

  
9.26  

 
0.0005 

الطالب اليمنيني  األقل
  اغرتاباُ 

 
317.24  36.05 
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إىل أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  )17(تشــري النتــائج املوضــحة يف الجــدول الســابق 

متوسطات درجات الطالب اليمنيني األكـرث اغرتابـاً واألقـل اغرتابـاً يف التوافـق النفيسـ عنـد مسـتوى 

  .)t = 9.26 , P = 0.0005)  )ت(حيث كانت قيمة    ،)  =0.05(الداللة 

  )5(مناقشة نتائج التحليل الخاصة بالفرضية 

أن الفروق بني متوسطات درجات الطـالب اليمنيـني  )17(ملوضحة يف الجدول أظهرت النتائج ا

 )   =0.05(األكرث اغرتاباُ واألقل اغرتابـاً يف التوافـق النفيسـ دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة 

مام يعني أن عامل االغـرتاب كـان لـه أثـر ذات داللـة إحصـائية عـىل  ،ولصالح الطالب األقل اغرتاباً 

كام تدل هذه النتائج عىل أن الطالب اليمنيـني األقـل اغرتابـاً يكـون  .النفيس لهؤالء الطالب التوافق

بيـنام نجـد أن الطـالب اليمنيـني األكـرث اغرتابـاً   يكـون تـوافقهم النفيسـ  ،توافقهم النفيس مرتفعـاً 

  .)1(وهذا ما أكدته النتائج السابقة واملتعلقة بالفرضية رقم  ،منخفضاً 

ن متوسط التوافق بدأت باالنخفاض عام هو مفـرتض وهـذا مـؤرش غـري مـرُيض وبذلك يتضح أ 

ومقلق خاصة وأن متوسط توافق الطالب اليمنيني األكرث اغرتاباً كان توافقهم أقل من متوسط توافق 

ولهذا يجب أن ننظر لهذه النتيجـة بنظـرة فاحصـة حيـث أن النتـائج  .الطالب اليمنيني األقل اغرتاباً 

تُعد مؤرشاً مقلقاً وتشكل خطورة غري محمـودة العواقـب إذا مـا  )17(ليها يف الجدول التي حصلنا ع

فأنه قد تزداد حدة عدم التوافق يف املستقبل بني هؤالء الطالب بشكل  ،أستمر عليه الحال عىل ذلك

  .مام يعني تصدع املجتمع اليمني وانهياره ،تصاعدي

املتعلقة بأثر الجنسية عىل االغرتاب الكيل عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضيات 

  :ومحاوره الستة 

ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب العـرب :  )6(الفرضية 

  .ومتوسـطات الطالب اليمنـيني عىل مقيـاس االغرتاب الكيل
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العـرب  ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب : )7(الفرضية 

  .ومتوسطات الطالب اليمنيني والطالب العرب عىل املحاور الستة لالغرتاب

وللتعرف فيام إذا كانت هناك فروق بني متوسـطات درجـات الطـالب اليمنيـني والعـرب عـىل 

فقد تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعياريـة لـدرجات  ،مقياس االغرتاب الكيل ومحاوره الستة

ذو االتجـاهني لعينتـني مسـتقلتني  )t – test(كـام تـم اسـتخدام اختبـار  ،لعـربالطالب اليمنيـني وا

  .النتائج الخاصة  بذلك )18(ويوضح الجدول  ،للتعرف عىل داللة الفروق

متوسـطات درجـات الطـالب  لعينتني مستقلتني واملتعلق بالفروق بنيt – test يوضح نتائج اختبار :  )18(الجدول 

  يـاس االغرتاب الكيل ومحاوره الستةالعرب واليمنيني عىل مق

  الداللة
مستوى الداللة   

)P(  
قيمة 

  )*ت(

  الطالب اليمنيني  الطالب العرب
مقياس االغرتاب ومحاوره  

  املتوسط  االنحراف  املتوسط  االنحراف  الستة

  مقياس االغرتاب الكيل  93 .175  90 .36  59 .168  10 .35  50 .1  0.133  غري دالة

  الشعور بالعجز  67 .36  47 .8  26 .33  31 .8  03 .3  003 .0  دالة

  الشعور باال معني  49 .30  60 .8 44 .29  59 .8  91 .0  362 .0  غري دالة

  الشعور بالعزلة االجتامعية  53 .32  50 .6  24 .31  34 .6  49 .1  137 .0  غري دالة

  الشعور باال معيارية  99 .28  80 .7  67 .28  63 .8  30 .0  765 .0  غري دالة

  الشعور بالعزلة الفكرية  80 .24  26 .7  00 .24  31 .6  84 .0  402 .0  غري دالة

الشعور باالغرتاب عن   54 .22  28 .7  97 .21  03 .7  59 .0  554 .0  غري دالة
  الذات
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  349= عند درجة حرية  

إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  )18(تشــري النتــائج يف املوضــحة الجــدول 

عىل مقياس  )  =0.05(والطالب العرب عند مستوى الداللة  ،درجات الطالب اليمنينيمتوسطات 

ومحور الشعور بـالال  ،ومحور الشعور بالعزلة االجتامعية ،االغرتاب الكيل ومحور الشعور بالال معنى

  .ومحور الشعور باالغرتاب عن الذات  يف مقياس االغرتاب ،ومحور العزلة الفكرية ،معيارية

إىل وجــود فــروق ذات   داللــة إحصــائية بــني  )18(شــري النتــائج املوضــحة يف الجــدول كــام ت

عـىل  ) =0.05(        والطالب العرب عند مسـتوى الداللـة  ،متوسطات درجات الطالب اليمنيني

 = t = 3.03 ,  P( )ت(                                            محور الشعور بالعجز حيث كانت قيمة  

0.003(.  

  :مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر الجنسية عىل االغرتاب الكيل ومحاوره الستة

أظهرت نتائج الدراسة أن الفروق بني متوسطات درجات الطالب اليمنيني والعرب عىل مقياس 

لال ومحور الشعور با ،ومحور الشعور بالعزلة االجتامعية ،ومحور الشعور بالال معنى ،االغرتاب الكيل

 .)00.5(محور االغـرتاب عـن الـذات مل تصـل إىل مسـتوى الداللـة  ،ومحور العزلة الفكرية ،معيارية

  .وهذا يؤكد أن عامل الجنسية مل يكـن له أثر ذات داللة إحصائية عىل االغرتاب الكيل وتلك املحاور

ت نالحـظ أن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطا )18(ولكن بالنظر إىل جـدول 

وهـذه النتيجـة تـدل  .الطالب اليمنيني والعرب ولصالح الطالب اليمنيني عىل محور الشعور بـالعجز

عىل أن درجة الشعور بالعجز لدى الطالب اليمنيني أكرب مـن درجـة الشـعور بـالعجز لـدي الطـالب 

وميكن أن نعزو شدة الشعور بـالعجز لـدى الطالـب اليمنـي الـذي يعـيش داخـل مجتمعـه . العرب

ني إىل أن كثرياً من الطالب اليمنيـني يفـدون إىل الجامعـة مـن منـاطق أو محافظـات أو أمـاكن اليم

إضـافة إىل ذلـك يعـاين الطالـب اليمنـي مـن  .بعيدة عن تواجد الحرم الجامعي الذي يدرسون فيـه

  املشاكل املادية فعليه أن يبحث عن 
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جز والتـي هـي أعـىل قــليالً مـن عمل ليوفر مصاريف الدراسـة وهذا ما يولد لديهم الشـعور بـالع

  درجة 

الشعور بالعجز لدى الطالب الوافدين من بلـدان عربيـة أخـرى والـذين غالبـاً مـا يتـوفر لهـم 

  .الدعم املادي من أرسهم

وهذا النتائج تّعد أحد املؤرشات الخطرة والتي تدل عىل عجز الجامعات اليمنيـة واملؤسسـات 

ناسب للطالب اليمنيني بشكل خـاص والطـالب العـرب بشـكل األخرى عىل تهيئة الظروف واملناخ امل

إذ أنه بـالنظر إىل قيمـة املتوسـط الحسـايب لـدرجات الطـالب اليمنيـني والعـرب عـىل مقيـاس  .عام

االغرتاب الكيل وعىل محاوره الستة يالحظ أن هذه املتوسطات تدل عىل ارتفاع نسب االغرتاب بـني 

فمـثال نجـد أن متوسـط درجـة االغـرتاب الكـيل للطـالب  .الطالب اليمنيني والعرب عـىل حـد سـواء

وهي تدل عـىل أن  )درجة 400(درجة من املجموع الكيل لدرجة االغرتاب  93 .175اليمنيني بلغت 

وبالنسـبة للطـالب العـرب وجـد أن . تقريبـاً  )44%(نسبة االغرتاب الكيل للطـالب اليمنيـني تعـادل 

 )درجـة 400(مـن املجمـوع الكـيل لدرجـة االغـرتاب  59 .168متوسط درجة االغرتاب الكيل بلغت 

وبذلك يتضـح أن . تقريباً  )42%(وهي تدل عىل أن نسبة االغرتاب الكيل لدى الطالب العرب تعادل 

نسب االغرتاب بدأت باالرتفاع عام هو مفرتض وهذا مـؤرش غـري مـرُيض ومقلـق خاصـة وأن درجـة 

اغرتاب الطالب اليمني الذي يعـيش يف وطنـه ويف  اغرتاب الطالب العريب الوافد مقاربة لنفس درجة

 ،كنف أهله وأرسته وضمن عادات وتقاليد ومناخ وطقس مجتمعـه الـذي ولـد وتـرىب وترعـرع فيـه

  .ومع ذلك فدرجة اغرتاب الطالب اليمني أعىل من درجة اغرتاب الطالب العريب

عـىل االغـرتاب الكـيل عرض النتـائج املتعلقـة باإلجابـة عـن الفرضـيات املتعلقـة بـأثر الجـنس 

  :ومحاوره الستة 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطــالب الــذكور :  )8(الفرضــية 

  .ومتوسطات الطالبات اإلناث عىل مقياس االغرتاب الكيل

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطــالب الــذكور  : )9(الفرضــية 

   ،الشعور بالعجز(اث عىل محاور االغرتاب الستة ومتوسطات الطالبات اإلن
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 ،الشـعور بالعزلـة الفكريـة ،الشـعور بالالمعياريـة ،الشعور بالعزلـة االجتامعيـة ،الشعور بالالمعنى

  .)الشعور باالغرتاب عن الذات

وللتعرف عىل ما إذا كانت هناك فـروق ذات داللـة بـني متوسـطات درجـات الطـالب الـذكور 

فقـد تـم حسـاب   ،اإلناث بالنسبة ملقيـاس االغـرتاب الكـيل ومحـاوره السـتةومتوسطات الطالبات 

ذو االتجاهني  )t – test(املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب كام تم استخدام اختبار 

  .النتائج الخاصة بذلك )19(ويوضح الجدول  .لعينتني مستقلتني

لعينتني مستقلـتني واملتعـلق بالفروق بني متوسطات درجات الطالب  t – test يوضـح نتائج اختبار :  )19(الجدول 

  الذكور واإلناث عىل مقياس االغرتاب الكيل محاوره الستة

  

  الـداللة
مستوى    الدالل

)P(  
قيمة 

  )*ت(
  الذكـور  اإلنـاث

  املتوسط  االنحراف  املتوسط  االنحراف  مقياس االغرتاب ومحاوره الستة

  مقياس االغرتاب الكلـي  05 .173  23 .33  16 .176  34 .40  79 .0  0.429  غري دالة

  الشعور بالعجز  48 .35  88 .7 62 .36  26 .9  25 .1  213 .0  غري دالة

  الشعور باال معني  22 .30  70 .7 36 .30  58 .9  15 .0  882 .0  غري دالة

  امعيةالشعور بالعزلة االجت  85 .31  24 .6  78 .32  75 .6  33 .1  183 .0  غري دالة

  الشعور باال معيارية  10 .29  66 .7  71 .28  34 .8  46 .0  645 .0  غري دالة

  الشعور بالعزلة الفكرية  27 .24  74 .6  07 .25  46 .7  05 .1  295 .0  غري دالة

  الشعور باالغرتاب عن الذات  27 .22  56 .6  63 .22  98 .7  46 .0  646 .0  غري دالة
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  349= عند درجة حرية   *

إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  )19(ئج املوضــحة يف الجــدول  تشــري النتــا

عىل مقياس  )  =0.05(والطالبات اإلناث عند مستوى الداللة  ،متوسطات درجات الطالب الذكور

الشـعور بالعزلـة  ،الشـعور بـالالمعنى ،الشعور بالعجز(االغرتاب الكيل وعىل محاور االغرتاب الستة 

  .)الشعور باالغرتاب عن الذات ،الشعور بالعزلة الفكرية ،الشعور بالالمعيارية ،االجتامعية

  :مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر الجنس عىل التوافق الكيل ومحاوره الستة 

أظهرت نتائج الدراسة أن الفروق بني متوسطات درجات الذكور واإلناث عىل مقياس االغـرتاب 

وهـذه النتـائج تـدل عـىل أن  ،)   =0.05( تصل إىل مستوى الداللة  الكيل وعىل محاوره الستة مل

لـيس لـه أثـر ذات داللـة إحصـائية فـيام يخـص ) والطالبات اإلنـاث ،الطالب الذكور(عامل الجنس 

  .الفوارق بني الطالب الذكور، والطالبات اإلناث عىل مقياس االغرتاب الكيل وعىل محاوره الستة

نالحـظ أن قيمـة املتوسـط الحسـايب لـدرجات الطـالب الـذكور  )19(ولكن بالنظر إىل جـدول 

واإلناث عىل مقياس االغرتاب الكيل تدل عىل ارتفاع نسب االغـرتاب بـني الـذكور واإلنـاث عـىل حـد 

درجـة مـن  05 .173فمثالً نجـد أن متوسـط درجـة االغـرتاب الكـيل للطـالب الـذكور بلغـت  .سواء

وهي تدل عىل أن نسبة االغرتاب الكيل للطالب الذكور ) درجة 400(املجموع الكيل لدرجة االغرتاب 

 16 .176وبالنسبة للطالبات وجد أن متوسط درجـة االغـرتاب الكـيل بلغـت . تقريباً  )43(%تعادل 

وهـي تـدل عـىل أن نسـبة االغـرتاب الكـيل لـدى ) درجـة 400(من املجموع الكيل لدرجة االغرتاب 

ك يتضـح أن نسـب االغـرتاب بـني الـذكور واإلنـاث مـن طلبـة وبذل .تقريباً  )44%(الطالبات تعادل 

حيـث يفـرتض أن تكـون درجـة اغـرتاب الطـالب والطالبـات متدنيـة  ،الجامعات قد بدأت باالرتفاع

وهذا بالطبع يعد مؤرشاً غـري مـرُيض ومقلـق خاصـة  .مقارنة باملجتمعات األكرث انفتاحاً وأقل متاسكاً 

وميكن أن نعزو ارتفـاع نسـب  .قليالً من نسب االغرتاب للطالبوأن نسب االغرتاب للطالبات ألعىل 

  اغرتاب الطالبات  إىل الرتكيبة الرتبوية



 

 180

العربيـة ) الطالبـة(وإىل الخصوصية التي تتميز بهـا الفتـاة  ،والنفسية التي تتم فيها عملية التنشئة 

  قيام به وهذه النتائج تؤكد عىل أهمية الدور الذي يلزم عىل الجامعات ال .واليمنية

واليمنيـني والعـرب  ،لتهيئة الظروف واملناخ الالزم واملناسب للطالب الذكور والطالبات اإلنـاث

  .عىل حد سواء

عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضيات املتعلقة بأثر الجنس عىل التوافق الكيل ومحاوره 

  :الستة 

توسـطات درجـات الطـالب الـذكور ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني م : )10(الفرضية 

   .ومتوسطات الطالبات اإلناث عىل مقياس التوافق الكيل

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب الـذكور  : )11(الفرضية 

التوافـق  ،التوافق الدرايس ،التوافق األرسي(ومتوسطات الطالبات اإلناث عىل املحاور الستة للتوافق 

   .)التوافق القيمي ،التوافق الصحي والجسمي ،التوافق االنفعايل ،رينمع اآلخ

وللتعرف عىل ما إذا كانت هناك فـروق ذات داللـة بـني متوسـطات درجـات الطـالب الـذكور 

فقــد تــم حســاب  ،ومتوســطات الطالبــات اإلنــاث عــىل مقيــاس التوافــق الكــيل ومحــاوره الســتة

ذو االتجاهني  )t – test(الطالب كام تم استخدام اختبار املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات 

  .النتائج الخاصة بذلك )20( ويوضح الجدول .لعينتني مستقلتني
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لعينتني مستقلتني واملتعلق بالفروق بني الطالب اليمنيني والعرب عـىل t – test يوضح نتائج اختبار : )20(الجدول 

  مقيـاس التوافق الكيل ومحاوره الستة

  داللةال
مستوى الداللة 

)P(  

قيمة   

  )*ت(

مقياس التوافق الكيل ومحاوره  الذكور اإلناث

 املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف  الستة

غري 

  دالة
  التوافق الكيل  304.41  37.7  299.56  37.49  1.20  2300.

 محور التوافق األرسي 66 .66 66 .10 63 .63 89 .11  51 .2  012 .0  دالة

 غري

  دالة
  محور التوافق الدرايس  99 .54  43 .10  38 .55  74 .10  34 .0  732 .0

غري 

  دالة
  محور التوافق مع اآلخرين  03 .53  48 .7  99 .51  13 .8  26 .1  209 .0

 محور التوافق االنفعايل 35 .45 99 .7 09 .43 74 .8  53 .2  012 .0  دالة

غري 

  دالة
0. 732  0. 34  5. 36  30. 25  5. 49  30. 05  

محور التوافق الصحي 

 والجسمي

غري 

  دالة
  التوافق القيمي  32 .54  35 .7  23 .55  84 .6  18 .1  238 .0

  349= عند درجة حرية  * 

إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني ) 20(تشــري النتــائج املوضــحة يف الجــدول 

عىل مقياس التوافـق الكـيل  ) =0.05(متوسطات درجات  الذكور و اإلناث عند مستوى الداللة   

والتوافق القيمي  ،والتوافق الصحي والجسمي ،والتوافق مع اآلخرين   ،وعىل محور التوافق الدرايس

كام أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجـات  الـذكور واإلنـاث عنـد 

  .االنفعايل ولصالح الذكور عىل محوري التوافق األرسي والتوافق ) =0.05(مستوى الداللة 
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  :مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر الجنس عىل التوافق الكيل ومحاوره الستة 

أظهرت نتائج الدراسة أن الفروق بني متوسطات درجات الذكور واإلناث عىل مقيـاس التوافـق 

والتوافـق  ،سـميوالتوافق الصـحي والج ،و التوافق مع اآلخرين ،الكيل وعىل محور التوافق الدرايس

وهذه النتائج تدل عىل أن عامل الجنس ليس لـه  ،)  =0.05(القيمي مل تصل إىل مستوى الداللة 

والطالبـات اإلنـاث عـىل مقيـاس  ،أثر ذات داللة إحصائية فيام يخص الفـوارق بـني الطـالب الـذكور

متوسـطات درجـات  بينام ظهرت فروق ذات داللة إحصـائية بـني  .االغرتاب الكيل وعىل تلك املحاور

 ،عىل محوري التوافق األرسي و التوافق االنفعـايل )  =0.05(الذكور و اإلناث عند مستوى الداللة 

حيـث اتضـح أن الطـالب الـذكور كـان تـوافقهم األرسي  .مام يؤكـد أن عامـل الجـنس كـان لـه أثـر

ورمبـا يعـزي ذلـك إىل  .وتوافقهم االنفعايل أعىل مـن التوافـق األرسي والتوافـق االنفعـايل للطالبـات

باإلضـافة إىل أن بعـض األرس تعطـي للـذكور  ،االهتامم الذي تعطيه األرسة للـذكور مقارنـة باإلنـاث

مساحة واسعة التخاذ القرار يف أمور كثرية بينام تحاط الفتاة بالرعاية الزائـدة وتشـعر أن عليهـا أن 

توافق االنفعايل للفتـاة حيـث أظهـرت وهذا ينعكس عىل ال .تقنع جميع أفراد األرسة يف أي أمر كان

وقد يعود سبب تدين التوافق  .الدراسة أن التوافق االنفعايل لإلناث أقل من التوافق االنفعايل للذكور

فتجـد الفتـاة أكـرث  ،االنفعايل للفتيات إىل تركيبتها النفسية وطبيعتها والتـي يغلـب عليهـا العاطفـة

وميكن أن نعـزو  .ليها مالمح الحزن والسعادة بشكل رسيعانفعاالً عندما تواجه أي مشكلة وتظهر ع

وإىل  ،انخفاض درجة توافق الطالبات إىل الرتكيبة الرتبوية والنفسية التـي تـتم فيهـا عمليـة التنشـئة

  .العربية واليمنية )الطالبة(الخصوصية التي تتميز بها الفتاة 

توافـق لكـال الجنسـني حيـث وبشكل عام ميكن القول أن نتائج هذه الدراسـة كشـفت تـدين ال

أن قيمة املتوسـط الحسـايب لـدرجات الطـالب الـذكور واإلنـاث عـىل مقيـاس  )20(يتضح يف جدول 

فمـثالً نجـد أن  .التوافق الكيل تدل عىل انخفاض نسب التوافق بني الذكور واإلناث عـىل حـد سـواء

ع الكـيل لدرجـة       درجـة مـن املجمـو  304.41متوسط درجة التوافق الكـيل للطـالب الـذكور بلغـت 

  وهي تدل عىل أن  )درجة 410(التوافق 
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وبالنسـبة للطالبـات وجـد أن متوسـط . تقريبـاً  )74% (نسبة التوافق الكيل للطالب الذكور تعـادل 

وهي تدل عـىل  )درجة 410(من املجموع الكيل لدرجة التوافق  299.56درجة التوافق الكيل بلغت 

وبـذلك يتضـح أن نسـبة التوافـق بـني  .تقريبـاً  )73%(بات تعادل أن نسبة التوافق الكيل لدى الطال

حيـث يفـرتض أن تكـون درجـة توافـق  ،الذكور واإلناث من طلبة الجامعات قـد بـدأت باالنخفـاض

وهـذا  .الطالب والطالبات مرتفعة يف هذا املجتمع مقارنة باملجتمعات األكـرث انفتاحـاً وأقـل متاسـكاً 

 .ومقلق خاصة وأن نسبة توافق الطالبات أقل من نسبة توافق الطالببالطبع يعد مؤرشاً غري مرُيض 

وهذه النتائج تؤكد عىل أهمية الدور الذي يلزم عىل الجامعات القيام بـه لتهيئـة الظـروف واملنـاخ 

  .واليمنيني والعرب عىل حد سواء ،الالزم واملناسب للطالب الذكور والطالبات اإلناث

  )12(ة عن الفرضية عرض النتائج املتعلقة باإلجاب

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني الطـالب العـرب يف التوافـق النفيسـ  : )12(الفرضية 

  .)أنثى ،ذكر(تعزى إىل الجنس 

ولإلجابة عن هذه الفرضية فقد تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب 

ذو االتجــاهني لعينتــني مســتقلتني  )t–test(كــام تــم اســتخدام اختبــار  ،العــرب يف التوافــق النفيســ

  .النتائج الخاصة  بذلك )21(ويوضح الجدول 
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لعينتني مستقلتني واملتعلق بالفروق بني الطالب العرب يف التوافق  t – test يوضح نتائج اختبار:  )21(الجدول رقم 

  )ذكر، أنثى(النفيس تُعزى إىل الجنس 

  املتوسط  املجموعة
  االنحراف املعياري

)SD(  

درجة
  الحرية
DF)(  

فــرق 
  املتوسطني

قيمة
  )ت(

)t–test(  

مستوى 
  الداللة

)P(  *  

الطالب العرب 
  الذكور

  
305.78  

 
35.44 

  
68  

  
1.01  

  
0.11  

 
0 .913  

الطالب العرب 
  اإلناث

 
306.79  40.22 

        

ائية بـني إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص )21(تشري النتائج املوضحة يف الجدول السابق 

  .)  =0.05(والطالبات العرب يف التوافق النفيس عند مستوى الداللة  ،متوسطات درجات الطالب

  )12(مناقشة نتائج التحليل الخاصة بالفرضية 

ــائج املوضــحة يف الجــدول  ــني متوســطات درجــات الطــالب )21(أظهــرت النت ــروق ب  ،أن الف

مـام  ،) = 0.05(  ائياً عنـد مسـتوى الداللـة والطالبات العرب يف التوافق النفيس غري دالـة إحصـ

  .يعني أن عامل الجنس ليس له أثر ذات داللة إحصائية عىل التوافق النفيس

  )13(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية 

يف التوافـق النفيسـ  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطـالب اليمنيـني : )13(الفرضية 

  .)أنثى ،ذكر(تعزى إىل الجنس 

ولإلجابة عـن هـذه الفرضـية فقـد تـم حسـاب املتوسـطات واالنحرافـات املعياريـة لـدرجات 

  كام تم استخدام اختبار ،والطالبات اليمنيني يف التوافق النفيس ،الطالب
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 )t – test( ذو االتجاهني لعينتني مستقلتني ويوضح الجدول )النتائج الخاصة  بذلك )22.    

الطالبـات والطـالب  ،لعينتـني مسـتقلتني واملتعلـق بـالفروق بـني t – test يوضح نتائج اختبار:  )22(قم الجدول ر 

  اليمنيني يف التوافق النفيس 
االنحراف   املتوسط  املجموعة

  املعياري
)SD(  

درجة 
  الحرية

) DF(  

فــرق 
  املتوسطني

  )ت(قيمة 
) t - test(  مستوى الداللة 

)P(  
الطالب اليمنيني  

  ورالذك
  

304.13  
 

38.29 
  
279  

  
6.84  

  
1.51  

 
0.131 

الطالبات اليمنيات  
  اإلنـاث

  
297.29  

 
36.47 

        

إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني  )22(تشري النتائج املوضحة يف الجدول السابق 

=  (اليمنيـني يف التوافـق النفيسـ عنـد مسـتوى الداللـة  ،متوسطات درجات الطالبـات والطـالب

0.05(.  

  )13(نتائج التحليل الخاصة بالفرضية 

أن الفــروق بــني متوســطات درجــات الطالبــات  )22(أظهــرت النتــائج املوضــحة يف الجــدول 

  .)  =0.05(اليمنيني يف التوافق النفيس غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  ،والطالب
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ص عـىل االغـرتاب الكـيل ومحـاوره عرض نتائج التحليل اإلحصايئ للفرضيات املتعلقة أثرالتخصـ

  :الستة 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطلبــة ذوي  : )14(الفرضــية 

التخصصات العلمية ومتوسطات درجـات الطلبـة ذوي التخصصـات األدبيـة عـىل مقيـاس االغـرتاب 

  .الكيل

درجــات الطلبــة ذوي ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات :  )15(الفرضــية 

التخصصات العلمية ومتوسطات درجـات الطلبـة ذوي التخصصـات األدبيـة عـىل محـاور االغـرتاب 

 ،الشـعور بالالمعياريـة ،الشـعور بالعزلـة االجتامعيـة ،الشـعور بـالالمعنى ،الشـعور بـالعجز(الستة 

  .)الشعور باالغرتاب عن الذات ،الشعور بالعزلة الفكرية

ت هناك فروق بني متوسطات درجات الطالب ذوي التخصصـات األدبيـة وللتعرف فيام إذا كان

فقـد تـم حسـاب املتوسـطات واالنحرافـات  ،والعلمية عىل مقياس االغرتاب الكيل ومحـاوره السـتة

والعلميــة  عــىل مقيــاس  االغــرتاب الكــيل  ،املعياريــة لــدرجات الطــالب ذوي التخصصــات األدبيــة

ذو االتجاهني لعينتـني مسـتقلتني للتعـرف عـىل  )t – test( باركام تم استخدام اخت ،ومحاوره الستة

  .النتائج الخاصة  بذلك )23(ويوضح الجدول  ،داللة الفروق
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لعينتني مستقلتني واملتعلـق بالفــروق بـني التخصـص األديب والعلمـي  t – test يوضح نتائج اختبار:  )23(الجدول 

  حاوره الستةعىل مقياس االغرتاب الكيل وم

  

  الداللة
مستوى    الداللة 

)P(  
  )*ت(قيمة 

مقياس االغرتاب   التخصص األدبـي  التخصص العلمي
 املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف  ومحاوره  الستة

 مقياس االغرتاب الكيل 177.23 36.81 169.68 35.92  1.89  0.060  غري دالة
  الشعور بالعجز 36.52 8.40 35.10 8.73  1.50  0.133  غري دالة
  الشعور باال معني 30.86 8.50 29.29 8.70  1.66  0.098  غري دالة

  32.47  6.42  31.94  6.60  0.74  0.458  غري دالة
الشعور بالعزلة 

  االجتامعية
 الشعور باال معيارية 29.48 8.02 27.98 7.80  1.72  0.087  غري دالة

  25.01  7.21  24.00  6.82  1.29  0.198  غري دالة
شعور بالعزلة ال

  الفكرية

  23.05  7.43  21.37  6.78  2.12  35 .0  دالة
الشعور باالغرتاب عن

  الذات

   349= عند درجة حرية  * 

إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني  )23(تشري النتائج املوضحة يف الجدول السابق 

عـىل  )  =0.05(داللـة واألديب عنـد مسـتوى ال ،متوسطات درجات الطالب يف التخصـص العلمـي

ومحور الشعور بالعزلـة  ،ومحور الشعور بالال معنى ،ومحور الشعور بالعجز ،مقياس االغرتاب الكيل

  .ومحور الشعور بالعزلة الفكرية ،ومحور الشعور بالالمعيارية ،االجتامعية

ني إىل أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـ )23(كام تشري النتـائج املوضـحة يف الجـدول 

ولصـالح  ) =0.05(متوسطات درجات الطالب يف التخصصني األديب والعلمي عند مستوى الداللة 

 t) (ت(حيث كانت قيمـة  ،طالب القسـم األديب عىل محور االغرتاب عن الذات يف مقياس االغرتاب

= 2.12 ,  P =.035(.   
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  :حاوره الستة مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر التخصص عىل االغرتاب الكيل وم

من خالل النتائج السابقة يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات 

الطلبة ذوي التخصص األديب والطلبة ذوي التخصص العلمي عىل مقياس االغرتاب الكيل وكذلك عىل 

ومحـور  ،ةومحـور الشـعور بالعزلـة االجتامعيـ ،ومحـور الشـعور بـالالمعنى ،محور الشعور بالعجز

مام يعني أن عامل التخصص مل يكن لـه أثـر  ،ومحور الشعور بالعزلة الفكرية ،الشعور بالالمعيارية

  . ذات داللة إحصائية فيام يخص الفوارق بني التخصصني عىل املقياس الكيل وعىل تلك املحاور

ولكن ظهرت فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات الطـالب ذوي التخصصـات األدبيـة 

والتخصصات العلمية ولصالح الطالب ذوي التخصصـات األدبيـة عـىل محـور االغـرتاب عـن الـذات 

وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن درجــة االغــرتاب عــن الــذات لــدي الطلبــة ذوي  .)23انظــر جــدول (

   .التخصصات األدبية أكرب من درجة االغرتاب عن الذات لدي الطلبة ذوي التخصصات العلمية

لف توقعات الباحث حيث أنه من املفرتض أن يكون طـالب القسـم العلمـي وهذه النتائج تخا

يفرض علـيهم االبتعـاد عـن  )العلمي(أكرث اغرتاباً عن الذات من طالب القسم األديب كون تخصصهم 

وميكن تفسري ارتفاع درجة االغرتاب عن الذات لدى طالب  .العالقات االجتامعية واالنزواء مع ذاتهم

وكــون تخصصــهم يــدفعهم ألن يكونــوا أكــرث أحتكاكــاً  ،أن احتكــاكهم يف املجتمــع القســم األديب إىل

باآلخرين فرمبا يكونوا قد وقعوا تحت تأثري ظاهرة االغرتاب عن الذات لـدى أفـراد املجتمـع الـذين 

فمـن املعـروف أن  ،ورمبا يكون للظروف االجتامعية أثرها السلبي عىل هـؤالء الطـالب .يخالطونهم

يختارون القسم األديب يكونوا أقل قدرة من الناحية املادية وأغلـبهم قـد يعملـون إىل  الطالب الذين

بيـنام نجـد أن طـالب القسـم  ،ويعانون من قسوة الظـروف األرسيـة واالجتامعيـة ،جانب دراستهم

ونتيجة ألن املجتمع ينظر إىل  .العلمي غالباً ما يكونون متفرغني دراسياً ومدعومني مادياً من أرسهم

  لتخصصات العلمية عىل أنها أوفر حظا وأكرث جدوى ومكانةا
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فلذلك ميكن للمتتبع أن يـرى أثـر الضـغوط التـي يعـاين منهـا طالـب القسـم  ،اجتامعية مستقبلية 

حينام يسمع تعليقاً أو تلميحات مفادها أن طالب القسـم العلمـي هـو األحسـن واألفضـل ؛  ،األديب

نسـجمة مـع نفسـها واملجتمـع لـدى طـالب القسـم العلمـي وبالتايل تتكون ذات عليا مستقبلية وم

وقـد تكـون هـذه األسـباب وغريهـا قـد عمقـت درجـة  .وحدوث العكس لدي طالب القسم األديب

  .الشعور باالغرتاب عن الذات لدى طالب القسم األديب

وبشكل عام فإن الناظر إيل متوسطات درجات املجموعتني عىل مقياس االغرتاب الكيل يالحـظ 

 )400(للقسم العلمي مـن قيمـة الدرجـة الكليـة لالغـرتاب  42% للقسم األديب و 44% تعادل  أنها

وهذا يدل عىل أن نسبة اغرتاب املجموعتني بدأ باالرتفاع وهذا يعد مـؤرشاً خطـرياً للمجتمـع الـذي 

سبة ويفرتض أن تكون ن ،أخذت من العينة حيث أن املجتمع اليمني يُعد مجتمعاً متامسكاً ومرتابطاً 

    .االغرتاب بني أفراده منخفضة مقارنة باملجتمعات األكرث انفتاحاً وأقل متاسكاً 

عرض نتائج التحليل اإلحصايئ للفرضيات املتعلقة بأثر التخصص عـىل التوافـق الكـيل ومحـاوره 

  :الستة 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطلبــة ذوي  : )16(الفرضــية 

العلمية ومتوسطات درجات الطلبة ذوي التخصصات األدبية عىل مقياس التوافق الكيل التخصصات 

  .ومحاوره الستة

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطلبــة ذوي  : )17(الفرضــية 

التخصصات العلمية ومتوسطات درجات الطلبة ذوي التخصصات األدبية عىل محاور التوافق الستة 

التوافــق الصــحي  ،التوافــق االنفعــايل ،التوافــق مــع اآلخــرين ،التوافــق الــدرايس ،ق األرسيالتوافــ(

  .)التوافق القيمي ،والجسمي

وللتعرف فيام إذا كانت هناك فروق بني متوسطات درجات الطالب ذوي التخصصـات األدبيـة 

  فقد تم حساب  ،والعلمية عىل مقياس التوافق الكيل ومحاوره الستة
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والعلمية  عىل مقياس   ،النحرافات املعيارية لدرجات الطالب ذوي التخصصات األدبيةاملتوسطات وا

ذو االتجاهني لعينتـني مسـتقلتني  )t – test(كام تم استخدام اختبار  ،التوافق الكيل ومحاوره الستة

  .النتائج الخاصة  بذلك )24(ويوضح الجدول  ،للتعرف عىل داللة الفروق

لعينتني مستقلتني واملتعلـق بالفــروق بـني التخصـص األديب والعلمـي  t – test ئج اختباريوضح نتا:  )24(الجدول 

  عىل مقياس التوافق الكيل ومحاوره الستة

  الداللة
مستوى  الداللة 

)P(  
قيمة  

  )*ت(
مقياس التوافق الكيل   التخصص األديب  التخصص العلمي

 املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف  ومحاوره  الستة
  التوافق الكيل 302.33 37.94 302.01 37.30  0.08  0.938  غري دالة

  محور التوافق األرسي  71 .65  93 .10  57 .64  96 .11  90 .0  371 .0  غري دالة

 محور التوافق الدرايس 71 .54 67 .10 93 .55 36 .11  04 .1  298 .0  غري دالة
 حور التوافق مع اآلخرينم 38 .52 96 .7 85 .52 49 .7  54 .0  592 .0  غري دالة
 محور التوافق االنفعايل 38 .44 42 .8 24 .44 41 .8  16 .0  875 .0  غري دالة

  23 .30  31 .5  00 .30  63 .5  38 .0  706 .0  غري دالة
محور التوافق الصحي

  والجسمي
 التوافق القيمي 91 .54 91 .6 43 .54 42 .7  61 .0  544 .0  غري دالة

  349= عند درجة حرية  *

يالحـظ أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة  )24(وبالنظر إىل النتائج املوضحة يف الجدول السابق 

=  (واألديب عنـد مسـتوى الداللـة  ،إحصائية بني متوسطات درجات الطالب يف التخصص العلمـي

 ،التوافـق الـدرايس ،التوافـق األرسي(وعىل محاور التوافق السـتة  ،عىل مقياس التوافق الكيل )0.05

  .)التوافق القيمي ،التوافق الصحي والجسمي ،التوافق االنفعايل ،التوافق مع اآلخرين
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  : مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بأثر التخصص عىل التوافق الكيل ومحاوره الستة 

واألديب  ،أظهرت نتائج الدراسة أن الفروق بني متوسطات درجات الطالب يف التخصص العلمـي

مـام يعنـي أن عامـل التخصـص مل  ،)0.05(الكيل مل تصل إىل مسـتوى  الداللـة  عىل مقياس التوافق

يكـن له أثر ذات داللة إحصائية عىل التوافق الكيل حيث كانت متوسـطات درجـة التوافـق لطـالب 

   .)302.01= والقسم العلمي  ،302.33= القسم األديب (والقسم األديب متقاربة جداً  ،القسم العلمي

عدم وجود فوارق بني املتوسـطات إال أن النـاظر إيل قيمـة هـذه املتوسـطات  وعىل الرغم من

وهــذا يــدل عــىل أن املتوســطات ) 410(مــن الدرجــة الكليــة للتوافــق  74% يالحــظ أنهــا تعــادل 

وهـذا يعـد مـؤرشاً خطـرياً للمجتمـع الـذي  ،عن النسبة الكلية )26% (للمجموعتني قلت مبا بعادل 

ويفرتض أن تكون درجة  ،جتمع اليمني يُعد مجتمعاً متامسكاً ومرتابطاً أخذت من العينة حيث أن امل

وهذه النتيجة يجب النظر إليها  .توافقه الكلية عالية مقارنة باملجتمعات األكرث انفتاحاً وأقل متاسكاً 

بعني االعتبار والتفكري يف مصري الطالب إذا ما أستمر الحال عىل هذا الوضع أو إذا مل توضـع الحلـول 

فأن مؤرشات عدم وسوء التوافق يف السنوات القادمة قد تصـل إىل مرحلـة الخطـورة التـي  ،املناسبة

  .يصعب معها العالج

فمثالً عند النظر إيل متوسطات درجات املجموعتني عىل املحـاور السـتة للتوافـق يالحـظ أنهـا 

يث انـه مـن املفـرتض أن ح ،وهذا مؤرش يثري القلق ،تشري إيل تدين درجة التوافق عن الدرجة الكلية

والتوافـق  ،والتوافق االنفعـايل ،والتوافق مع اآلخرين ،والتوافق الدرايس ،تكون درجة التوافق األرسي

والتوافق القيمي والديني لدى هؤالء الطالب مرتفعاً إذا ما افرتضـنا أن املجتمـع  ،الصحي والجسمي

وهـذه النتيجـة يجـب النظـر  .ز قليلة فيهالذي ينتمون إليه يكون متامسكاً وعوامل اإلحباط والعج

إليها بعني االعتبار والتفكري يف مصري الطالب إذا ما أستمر الحـال عـىل هـذا الوضـع أو إذا مل توضـع 

  فأن مؤرشات تدين التوافق يف السنوات القادمة قد تصل إىل مرحلة الخطورة التي ،الحلول املناسبة
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متوسطات الطالب عىل محور التوافق القيمي والديني فإنه فلو نظرنا مثالً إىل  .يصعب معها العالج 

فـاملجتمع  ،يتضح أن هنالك بوادر ملشكلة كربى سوف تقع عىل كاهل املجتمع إذا مل يتم التنبـه لهـا

اليمني يعترب من أكرث الدول العربية التزاماً بالدين والقيم الدينية ولكن نجد أن متوسطات درجات 

درجة مـن الدرجـة الكليـة لهـذا  )55(دبية والعلمية يالحظ أنها تعادل الطالب ذوي التخصصات األ 

مام يدل عىل أن نسبة  ،تقريباً  )73%(التوافق للمجموعتني تعادل  أي أن نسبة  .)درجة 75(املحور  

   .)27% (التوافق القيمي والديني يقل عن النسبة الكلية مبا يعادل 

 ،بار والتفكري يف مصري الطالب بل واملجتمـع بكاملـهوهذه النتيجة يجب النظر إليها بعني االعت

خاصة إذا ما نظرنا إىل اإلحصائية السكانية يف منتصف التسعينات للمجتمع اليمني نجـد أن أغلبيـة 

السكان هم من الفئة العمرية الصغرية مام يدل عىل أن أغلب رشائح املجتمـع مـن األطفـال الـذين 

فـأن  ،لحال عىل هـذا الوضـع أو إذا مل توضـع الحلـول املناسـبةوإذا ما أستمر ا ،هم يف سن الدراسة

مؤرشات الشعور بعدم التوافق القيمي والديني يف السنوات القادمة قد تصـل إىل مرحلـة الخطـورة 

  .التي يصعب معها العالج

  )18(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية 

بـني الطـالب العـرب يف التوافـق النفيسـ ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية  : )18(الفرضية 

  .)أديب ،علمي(تُعزى إىل التخصص

ولإلجابة عن هذه الفرضية فقد تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب 

ذو  )t – test(كـام تـم اسـتخدام اختبـار  ،العرب ذوي التخصص العلمي واألديب يف التوافق النفيسـ

  .النتائج الخاصة  بذلك )25(لتني ويوضح الجدول  االتجاهني لعينتني مستق
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لعينتني مسـتقلتني واملتعلـق  بـالفروق بـني الطـالب العـرب ذوي  t – test يوضح نتائج اختبار: )25(الجدول رقم 

  التخصص العلمي واألديب يف التوافق النفيس 

  املتوسط  املجموعة
االنحراف املعياري   

)SD(  

درجة 
  الحرية
DF)(  

فـرق 
  وسطنياملت

قيمة 
  )ت(
)t - 

test(  

مستوى 
  الداللة

)P(  

  الطالب العرب
  )أديب(

  
305.73  

 
36.02 

  
68  

  
1.27  

  
0.14  

 
0 .89  

الطالب العرب    
  )علمي(

 
307.0  40.34 

        

إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني  )25(تشري النتائج املوضحة يف الجدول السابق 

واألدبيـة يف التوافـق النفيسـ عنـد  ،رب ذوي التخصصـات العلميـةمتوسطات درجـات الطـالب العـ

  .)  =0.05(مستوى الداللة 

  )18(مناقشة نتائج التحليل الخاصة بالفرضية 

أن الفروق بني متوسـطات درجـات الطـالب العـرب  )25(أظهرت النتائج املوضحة يف الجدول 

=  (الة إحصائياً عند مستوى الداللـة واألدبية يف التوافق النفيس غري د ،ذوي التخصصات العلمية

  .مام يعني أن عامل التخصص ليس له أثر ذات داللة إحصائية عىل التوافق النفيس ،)0.05

  )19(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية 

يف التوافـق النفيسـ  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطـالب اليمنيـني : )19(الفرضية 

  .)علمي ،أديب(التخصص  تُعزى إىل

ولإلجابة عن هذه الفرضـية فقــد تـم حســاب املتوسـطات واالنحرافـات املعياريـة لـدرجات 

  كام  ،اليمنيني ذوي التخصصات األدبية والعلمية يف التوافق النفيس ،الطالب



 

 194

النتـائج  )26(ذو االتجـاهني لعينتـني مسـتقلتني ويوضـح الجـدول  )t – test(تـم اسـتخدام اختبـار 

  .خاصة  بذلكال

لعينتـني مسـتقلتني واملتعلـق بـالفروق  بـني الطـالب اليمنيـني ذوي t – test يوضـح نتـائج اختبـار : )26(الجدول 

  التخصصات األدبية والعلمية يف التوافق النفيس

  )SD(االنحراف املعياري   املتوسط  املجموعة
  درجة الحرية

DF)(  
  فـرق املتوسطني

  )ت(قيمة 
)t - test(  

  اللةمستوى الد 
)P(  

  الطالب اليمنيني
  )أديب(

  
301. 65  

 
38. 37  

  
279  

  
1. 34  

  
0. 28  

  
0.777  

  الطالب اليمنيني
  )علمي(

  
300. 31  

  
36. 27  

        

إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني  )26(تشري النتائج املوضحة يف الجدول السابق 

واألدبيـة يف التوافـق النفيسـ عنـد  ،يـةمتوسطات درجات الطالب اليمنيـني ذوي التخصصـات العلم

  .)  =0.05(مستوى الداللة 

  )19(مناقشة نتائج التحليل الخاصة بالفرضية 

ــائج املوضــحة يف الجــدول  ــني متوســطات درجــات الطــالب )26(أظهــرت النت ــروق ب  ،أن الف

  .)  =0.05(والطالبات اليمنيني يف التوافق النفيس غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

  ) 20(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية 

يوجد تفاعل دال إحصـائياً بـني االغـرتاب والجـنس يف تـأثريهام عـىل التوافـق  ) : 20(الفرضية 

  .النفيس لدى الطالب العرب

لإلجابة عن هذه الفرضية تم استخراج املتوسـطات الحسـابية  لـدرجات الطـالب العـرب عـىل 

  .)27(فيس وكانت النتائج موضحة يف الجدول مقياس التوافق الن
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  يوضح أعداد الطالب العرب وفقاً لكل متغري  واملتوسطات الحسابية لدرجـات التـوافق) : 27(جدول 
  املتـوسـط العــدد املتـغـريات

  305.78 32 ذكـر الجنـس

  306.79 38 أنثـى

  282.50  26  مرتفـع  االغرتاب
  320.41 44 منخفض

 )إنـاث ،ذكـور(ىل داللة الفروق بالنسبة لكل متغري وعىل داللة التفاعل بني الجنس وللتعرف ع

× ANOVA 2(تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنـايئ  )منخفض ،مرتفع(وبني مستوي االغرتاب 

  .)27(وكانت النتيجة موضحة يف الجدول  .)2

 مستوي   االغـرتاب والجـنس وأثـرهام عـىل التوافـق يوضح نتائج تحليل التباين الثنايئ للتـفاعل بني:  )28(جدول 

  النفيس للطالب العرب

 
درجة الحرية مصـدر التبـاين

)(d. f  
مجموع
  املربعات

متوسط  
  املربعات

قيمة 
  )ف(
)F(  

مستوى الداللة     
)P(  

،مرتفع(االغـرتاب              
  )منخفض

1 23486.306 23486.306  20.598  0.0005  

 الجنـس
  )إناث ،كورذ (

1 10.003 10.003  0.009  0.926  

  التـفاعل
  )الجنس× اغرتاب (

1  48.969  48.969  0.043  0.836  

      1140.215 75254.164 66 البـاقــي
      1431.876 98799.443 69 الـكـيل
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  )20(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية 

هنـاك أثـر ذات داللـة إحصـائية لعامـل يتضح أن  )28(من خالل النتائج املوضحة يف الجدول 

 = F) :عـىل النحـو التـايل  )ف(االغرتاب عىل التوافـق النفيسـ للطـالب العـرب حيـث كانـت قـيم 

20.598,  P =  0.0005(.  ومن خالل النظر إىل قيمة املتوسطات املوضـحة يف الجـدول)يتضـح  )28

سط توافقهم مرتفعاً بيـنام نجـد أن الفروق لصالح الطالب ذوي االغرتاب املنخفض حيث يكون متو

   .أن الطالب ذوي االغرتاب املرتفع يكون توافقهم منخفضاً 

أن عامل الجنس ليس له أثـر ذات داللـة إحصـائية  )28(كام دلت النتائج يف الجدول 

 = F(: عـىل النحـو التـايل  )ف(عـىل التوافـق النفيسـ للطـالب العـرب حيـث كانـت قـيم 

0.009,P = 0.926(. الجدول أن التفاعل بني الجـنس ومتغـري االغـرتاب لـيس لـه ويظهر يف

وهـذه . )F =0.048,P= 0.836) : )ف(أثر دال عيل التوافـق النفيسـ حيـث كانـت قيمـة 

  .)20(النتيجة تؤكد رفض الفرضية الصفرية 

   )21(عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية 

غـرتاب والتخصـص يف تـأثريهام عـىل التوافـق يوجد تفاعل دال إحصائياً بـني اال  : )21(الفرضية 

  .النفيس لدى الطالب العرب

لإلجابة عن هذه الفرضية تم استخراج املتوسـطات الحسـابية  لـدرجات الطـالب العـرب عـىل 

  .)29(مقياس التوافق النفيس وكانت النتائج موضحة يف الجدول 
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  ملتوسـطات الحسابية لدرجـات التوافـقيوضح أعداد الطالب العرب وفقاً لكل  متغري   وا:  )29(جدول

  املتـوسـط العـدد املتـغـريات
  307.00  33  عـلمي  التخـصص 

  305.73  37  أدبـي
  282.50  26  مرتفع  االغـرتاب

  320.41  44  منخفض

 ،علمـي(وللتعرف عىل داللة الفروق بالنسبة لكل متغري وعـىل داللـة التفاعـل بـني التخصـص 

 2(تـم اسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين الثنـايئ  )مـنخفض ،مرتفـع(رتاب وبني مستوي االغـ )أديب

ANOVA ×2(.  وكانت النتيجة موضحة يف الجدول)29(.   

يوضح نتائج تحليل التباين الثنـايئ للتفاعـل بـني مسـتوي االغــرتاب والتخصـص وأثـرهام عـىل :  )30(جدول رقم  

  التوافق النفيس للطالب العرب 

  مصدر التباين
لحرية   درجة ا

(d.f)  
  متوسط املربعات  مجموع املربعات

  )ف(قيمة  
)F(  

مستوى الداللة 
)P(  

  مستوى االغرتاب
  )منخفض ،مرتفع(

  
1  

  
23486.306  

  
23486.306  

  
21.681  

  
0.0005  

 التخـصص
  )أديب ،علمي(

 
1  

 
145.437  

 
145.437  

  
0.134  

  
0.715  

التـفاعل 
  )تخصص× اغرتاب ( 

 
1  

 
3671.438  

 
3671.438  

  
3.389  

  
0.70  

      1083.277 71496.262 66  البـاقـي
      1431.876  98799.443  69  الكـلـي



 

 198

   )21(مناقشة نتائج التحليل املتعلقة بالفرضية 

يتضح أن هنـاك أثـر ذات داللـة إحصـائية لعامـل  )30(من خالل النتائج املوضحة يف الجدول 

 = F) :عـىل النحـو التـايل ) ف(حيـث كانـت قـيم  االغرتاب عىل التوافـق النفيسـ للطـالب العـرب

21.681,  P = 0.0005).  يتضـح  )30(ومن خالل النظر إىل قيمة املتوسـطات املوضـحة يف الجـدول

أن الفروق لصالح الطالب ذوي االغرتاب املنخفض حيث يكون متوسط توافقهم مرتفعاً بيـنام نجـد 

  . نخفضاً أن الطالب ذوي االغرتاب املرتفع يكون توافقهم م

أن عامل التخصص لـيس لـه أثـر ذات داللـة إحصـائية عـىل  )30(كام دلت النتائج يف الجدول 

 = F = 0.134,   P) : عـىل النحـو التـايل  )ف(التوافق النفيس للطـالب العـرب حيـث كانـت قـيم 

افـق ويظهر يف الجدول أن التفاعل بني التخصص ومتغري االغرتاب ليس له أثر دال عـيل التو . )0.715

لنتيجـة تؤكـد رفـض الفرضـية وهـذه ا ،)F = 3.389 ,  P = 0.70( ) :ف(النفيس حيث كانت قيمة 

  .)21(الصفرية
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  الفصل الخامس
  واملقرتحات ،والتوصيات ،خالصة البحث
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  :أهم النتائج[ خالصة البحث  :أوالً

بناءاً عىل النتائج التي تم التوصـل إليهـا يف هـذه الدراسـة فإنـه ميكـن اسـتخالص  .1

   :االستنتاجات اآلتية

صائية بـني ذات داللة إح )عكسية(اتضح من نتائج الدراسة أن هناك عالقة سلبية  .2

  .االغرتاب والتوافق النفيس لدى الطالب العرب واليمنيني

ذات داللة إحصائية بـني  )عكسية(اتضح من نتائج الدراسة أن هناك عالقة سلبية  .3

درجات الطالب عىل محاور االغرتاب الستة وبـني درجـاتهم عـىل محـاور التوافـق 

   .الستة

ني والطـالب العـرب عنـد ال توجد فروق بني متوسـطات درجـات الطـالب اليمنيـ .4

عىل مقياس التوافـق الكـيل وعـىل محـاور التوافـق  )  =0.05(مستوى  الداللة 

 ،التوافق االنفعـايل ،التوافق مع اآلخرين ،التوافق الدرايس ،التوافق األرسي(الستة 

  ).التوافق القيمي ،التوافق الصحي والجسمي

لطـالب العـرب األكـرث توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات درجـات ا .5

ــة   ــاً يف التوافــق النفيســ عنــد مســتوى الدالل ــاً واألقــل اغرتاب  )  =0.05(اغرتاب

  .ولصالح الطالب األقل اغرتاباً 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطـالب اليمنيـني األكـرث  .6

 )  =0.05(اغرتابــاً واألقــل اغرتابــاً يف التوافــق النفيســ عنــد مســتوى الداللــة   

  .ولصالح الطالب األقل اغرتاباً 

 ،ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب اليمنيـني .7

عـىل  مقيـاس االغـرتاب الكـيل  )  =0.05(والطالب العرب عند مستوى الداللة 

ومحـور الشـعور  ،ومحور الشعور بالعزلة االجتامعيـة ،ومحور الشعور بالال معنى

محـور االغـرتاب عـن الـذات  يف مقيـاس  ،ومحـور العزلـة الفكريـة ،يةبالال معيار

  .االغرتاب
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 ،توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات الطــالب اليمنيــني .8

عـىل محـور الشـعور بـالعجز  )  =0.05(والطالب العرب عند مستوى الداللـة 

  .ولصالح الطالب اليمنيني

 ،متوســطات درجــات الطــالب الــذكور ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني .9

عىل مقيـاس االغـرتاب الكـيل  )  =0.05(والطالبات اإلناث عند مستوى الداللة 

الشعور بالعزلة  ،الشعور بالالمعنى ،الشعور بالعجز(وعىل محاور االغرتاب الستة 

الشعور باالغرتاب عـن  ،الشعور بالعزلة الفكرية ،الشعور بالالمعيارية ،االجتامعية

   ).اتالذ

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطـالب العـرب يف  .10

  .)إناث ،ذكور(التوافق النفيس تعزى ملتغري الجنس 

يف التوافق النفيس تعزى  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب اليمنيني .11

  ).أنثى ،ذكر(إىل الجنس 

ات درجـات الطـالب يف التخصـص ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط .12

 ،عـىل مقيـاس االغـرتاب الكـيل )  =0.05(واألديب عند مستوى الداللة  ،العلمي

ومحـور الشـعور بالعزلـة  ،ومحـور الشـعور بـالال معنـى ،ومحور الشعور بـالعجز

  .ومحور الشعور بالعزلة الفكرية ،ومحور الشعور بالالمعيارية ،االجتامعية

ائية بني متوسـطات درجـات الطـالب يف التخصصـني توجد فروق ذات داللة إحص .13

ولصـالح طـالب القســم األديب  )  =0.05(األديب والعلمي عند مستوى الداللـة 

  . عىل محور االغرتاب عن الذات يف مقياس االغرتاب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجـات الطـالب يف التخصـص  .14

 ،عـىل مقيـاس التوافـق الكـيل )  =0.05(لـة واألديب عند مستوى الدال ،العلمي

   ،التوافق األرسي(وعىل محاور التوافق الستة 
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التوافــق الصــحي  ،التوافــق االنفعــايل ،التوافــق مــع اآلخــرين ،التوافــق الــدرايس

  ).التوافق القيمي ،والجسمي

تضح من نتائج الدراسة أن درجة الطلبة ذوي التخصصات العلمية و الطلبة ذوي  .15

األدبيــة عــىل مقيــاس االغــرتاب الكــيل ودرجــتهم عــىل بقيــة محــاور التخصصــات 

   .االغرتاب يعد متوسطاً 

ــة ذوي  .16 ــات الطلب ــطات درج ــني متوس ــائية ب ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف ال توج

التخصصات العلمية ومتوسطات درجـات الطلبـة ذوي التخصصـات األدبيـة عـىل 

  . مقياس االغرتاب الكيل

 متوسـطات درجـات الطـالب يف التخصصـني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني .17

ولصـالح طـالب القسـم األديب عـىل  )0.05(األديب والعلمي عند مسـتوى الداللـة  

     .محور االغرتاب عن الذات يف مقياس االغرتاب

ــة ذوي  .18 ــات الطلب ــطات درج ــني متوس ــائية ب ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف ال توج

صصـات األدبيـة عـىل التخصصات العلمية ومتوسطات درجـات الطلبـة ذوي التخ

 ،الشـعور بـالالمعنى ،الشـعور بـالعجز :خمس محاور من محاور االغـرتاب وهـي

  .الشعور بالعزلة الفكرية ،الشعور بالالمعيارية ،الشعور بالعزلة االجتامعية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب العرب بالتوافق النفيس تعـزى إىل  .19

  ).أديب ،علمي(التخصص 

يف التوافق النفيس تعزى  ،فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب اليمنيني ال توجد .20

  ).علمي ،أديب(إىل التخصص 

ال يوجــد تفاعــل دال إحصــائياً بــني االغــرتاب والجــنس يف تــأثريهام عــىل التوافــق  .21

  .النفيس لدى الطالب العرب
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وافـق ال يوجد تفاعل دال إحصائياً بـني االغـرتاب والتخصـص يف تـأثريهام عـىل الت .22

  .النفيس لدى الطالب العرب

  التوصيات :ثانياً 

يتضح من نتائج هـذه الدراسـة أن هنـاك مـؤرشات تؤكـد أن معـدالت االغـرتاب لـدى طـالب 

الجامعات اليمنية قد بدأ باالرتفاع حيث مل تكن نسب هـذه الـدرجات منخفضـة كـام كـان متوقـع 

 .يل وعىل محاوره الستة يعد متوسطاً ولكن وجد أن نسبة درجات  الطالب عيل مقياس االغرتاب الك

كام دلت النتائج عىل أن نسب درجات التوافق النفيس واالجتامعي لدى طـالب الجامعـات اليمنيـة 

ولكـن وجـد أن  ،قد بدأت باالنخفاض حيث مل تكن نسب هذه الدرجات مرتفعة كـام كـان متوقعـاً 

  . حدود املتوسطدرجات الطالب عيل مقياس التوافق الكيل وعىل محاوره الستة يف

  :واستناداً إىل ما سبق فأن الباحث ينتهي إىل التوصيات اإلجرائية التالية

يويص الباحث أن يرتكز اهتامم القامئني عـيل التعلـيم الجـامعي عـىل تــنويع الـربامج  .1

الثقافية واالجتامعية التي تجعل الطـالب يتــفاعلون مـع بعضـهم ومـع بقيـة أفـراد 

نتامء والحـب ويشـعرهم أن أراهـم ميكـن قبولهـا وبـذلك املجتمع مام يشعرهم باال 

يرتفــع شــعورهم بــالتوافق النفيســ واالجتامعــي ويبعــدهم عــن اإلحبــاط والشــعور 

  .بالعزلة واالغرتاب

حبذا لو أن  إدارة الجامعات قامت بإنشاء مكاتب خاصة للطالب القادمني من الدول  .2

ديدة التي تقابلهم أثناء مرحلة الشقيقة والصديقة وذلك لضامن تهيئتهم لألجواء الج

بحيث يشعرون أنهم يف بيئة أليفة ومحببة وبحيـث يشـعر الفـرد  ،الدراسة الجامعية

  .أن هناك من يهتم به ويحل له أي مشاكل ميكن أن تواجهه خالل فرتة الدراسة

حبذا لو أن  إدارة الجامعات عملت عىل تهيئة الظـروف املناسـبة للطـالب القـادمني  .3

  ق البعيدة واملناطق الريفية وذلك  لتسهيل اندماجهم يف من املناط
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املجتمع الجامعي وجعلهم يشعرون بأهميتهم وبقـدرتهم عـىل تحقيـق طموحـاتهم 

  .وأهدافهم يف الحياة

يويص الباحث بأهمية ورضورة تـوفري مركـز للرتشـيد األكـادميي واملهنـي يف مختلـف  .4

كـز مبسـاعدة الطـالب يف اختيـار كليات الجامعة بحيث يقوم املختصون يف هـذه املرا

  .التخصصات التي تتناسب مع إمكاناتهم العلمية والعقلية

ينبغي عىل الباحثني واملختصني تسليط األضـواء عـىل العوامـل التـي تـدفع بالشـباب  .5

  .الجامعي إيل الشعور باالغرتاب أو عدم التوافق النفيس واالجتامعي

ألرسة ودور اإلعــالم ودور املؤسســات ينبغــي عــىل البــاحثني واملختصــني إبــراز دور ا .6

الثقافية والرتبوية يف معالجة الظواهر السلبية والتي بدأ ظهورها يشـكل خطـراً عـىل 

أراء الشباب ومعتقداتهم وسلوكهم والذي قد يؤدي إيل زيادة حدة االغـرتاب وعـدم 

  .التوافق يف املستقبل

والتـي مل يعـد االحتيـاج  حبذا لو تم إعادة النظر يف التخصصات يف كليات الجامعات .7

لها كبرياً نظراً لكرثة املتخرجني من هذه األقسام ؛ وذلك حتى يضمن الشباب الحصول 

  .عىل فرص جديدة للعمل

  :ثالثاً يود الباحث أن يقرتح ما ييل

  )يتم وضع مقرتحات أكرث :ملحوظة(

قرتحـات الخاصـة استناداً عيل النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة فإن الباحـث يقـدم بعـض امل

  :بإجراء البحوث املتعلقة بطبيعة هذا املوضوع  وهي عىل النحو التايل
  

  .القيام بدراسة مامثلة للدراسة الحالية عىل أن تشمل املراحل املختلفة للتعليم .1
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إجراء دراسة مامثلة لهذه الدراسة عـىل عينـة مـن املعيـدين واملدرسـني املسـاعدين  .2

ات اليمنيــة وذلــك لتحديــد درجــة االغــرتاب ودرجــة القــامئني بالتــدريس يف الجامعــ

  .التوافق النفيس واالجتامعي لديهم

إجراء دراسة للكشف عن العوامـل التـي تـؤدي إىل االغـرتاب وكـذلك العوامـل التـي  .3

  .تؤدي إىل نقص التوافق النفيس واالجتامعي

يل القيام بدراسة تجريبية للكشف عـن أثـر االغـرتاب وانعـدام التوافـق عـىل التحصـ .4

  .العلمي للطالب الجامعني

إجراء دراسة مامثلة لهذه الدراسة عىل عينة من الطالب والطالبـات اليمنيـني الـذين  .5

وذلك لتحديد درجة االغرتاب ودرجة التوافق النفيس واالجتامعـي  ،يدرسون بالخارج

  .واألثر عىل تحصيلهم الدرايس ،لديهم
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  املـالحــق

  ):1(مـلحــق 

مرتبـة  ،والتوافـق النفيسـ واالجتامعـي ،حكمني ملقيايس االغرتاب النفيسـيحتوي عىل أسامء امل

  .حسب الحروف األبجدية

  :صـدق الـمحكمـني

بغية االستفادة مـن آرائهـم  ،تم عرض املقياسني عىل نخبة من أساتذة علم النفس املتخصصني

دم وجـود مقـاييس يف وقد كان آلرائهم أثر طيب يف تقويم وتعديل املقياسني نظراُ لعـ ،ومالحظاتهم

وخاصة العبارات  ،وإعادة صياغة بعضها اآلخر ،ويف ضوء ذلك تم حذف بعض العبارات ،هذا املجال

أو التي مل تحظى بالقبول أو التي وجد فيها تداخالُ واألسـاتذة األفاضـل املحكمـني  ،الطويلة واملركبة

  :هم

  )     (امللحق رقم 

حث يف إجراءات بناء املقياسـني وتحديـد الفقـرات يف كـل أسامء الخرباء الذين استعان بهم البا

   :محور من املحاور الستة وتحديد الصدق الظاهري لكال املقياسني مبحاورهام الستة
  الدرجة العلمية  االختصاص  اسم الخبري  تسلسل

  أحمد حسن املعمري  1

    ،جامعة الحديدة ،علم النفس تخصص إرشاد
  ـوردكت  .زبيد –عميد كلية الرتبية 

  )أستاذ مساعد(

  أحمد عيل الجرموزي  2

جامعة صنعاء  ـ كلية  ،أستاذ الصحة النفسية
  دكتـور  .صنعاء ،الرتبية

  )أستاذ مساعد(

  أحمد محمد الزغبي  3

جامعة صنعاء  ـ كلية  ،أستاذ علم النفس
  دكتـور  .صنعاء ،اآلداب

  )أستاذ دكتور(
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  أمينة رزق  4

لية الرتبية جامعة صنعاء  ـ ك ،أستاذ علم النفس
  دكتـور  .عمران –

  )أستاذ مساعد(

  حامد حمزة  الدفاعي  5

جامعة صنعاء  ـ كلية الرتبية  ،أستاذ علم النفس
  دكتـور  .صنعاء –

  )أستاذ دكتور(

  خلف نصار الهيتي  6

أستاذ علم اإلحصاء التطبيقي، ومنـاهج البحـث 
  دكتـور  .صنعاء ،جامعة صنعاء  ـ كلية الرتبية

  )أستاذ دكتور(

  طارق محمود رمزي  7

جامعـة  ،أستاذ القياس والتقويم يف علـم الـنفس
  دكتـور  .صنعاء ،صنعاء  ـ كلية الرتبية

  )أستاذ دكتور(

  عيل سعيد الطارق  8

 ،جامعة صنعاء  ـ كلية الرتبية ،أستاذ علم النفس
  دكتور  .صنعاء

  )أستاذ مساعد(

  كامل وهبـي  9

شـق أستاذ علم النفس أستاذ زائر من جامعة دم
  دكتور  .عمران ،إىل جامعة صنعاء  ـ كلية الرتبية

  )أستاذ دكتور(

  محمد زياد حمدان  10

ــاهج  ــوم ومن ــص عل ــنفس تخص ــم ال ــتاذ عل أس
  دكتور  .عمران ،جامعة صنعاء  ـ كلية الرتبية ،تربوية

  )أستاذ دكتور(

11  
 الـلـهمحمد عبد 
  الصويف

 ،جامعة صنعاء  ـ كلية الرتبية ،أستاذ علم النفس
  دكتور  .صنعاء

  )أستاذ دكتور(

  مسعد النجار  12

جامعة  ،أستاذ علم النفس تخصص إرشاد نفيس
  دكتور  .كلية اآلداب –ذمار 

  )أستاذ مساعد(
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  منى يونس بحري  13

 ،أستاذ علم النفس تخصص إرشاد وطفولة
  دكتور  .عمران ،جامعة صنعاء  ـ كلية الرتبية

  )أستاذ دكتور(

14  
مهيوب أنعم 

  الرشعبي

جامعة  ،لم النفس واإلحصاء التطبيقيأستاذ ع
  دكتور  .صنعاء ،صنعاء  ـ كلية الرتبية

  )أستاذ مساعد(

  نبيل أحمد املخاليف  15

أستاذ علم النفس تخصص إرشاد تربوي ونفيس، 
  دكتور  .تعز ،جامعة تعز  ـ كلية الرتبية

  )أستاذ مساعد(

  نهـاد صبيح  16

جامعة صنعاء  ـ  ،أستاذ علوم ومناهج تربوية
  دكتور  .عمران ،لية الرتبيةك

  )أستاذ دكتور(

  يارس جاموس  17

 ،أستاذ علم النفس تخصص مقاييس واختبارات
  دكتور  .صنعاء ،جامعة صنعاء  ـ كلية الرتبية

  )أستاذ مساعد(

  )تم وضع أسامء الدكاترة األفاضل بحسب الحروف األبجدية(  :ملحوظة هامة* 
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  ):2(مـلحــق 
  

  .ملقياس االغرتاب النفيس" األولية " دئية يحتوي عىل الصورة املب

  

  )االستبيان املقدم إىل السادة املحكمني األفاضل( 

 ----------------------------------------  

  الرحمن الرحيم الـلـهبسم 
  

  املُحـتـرم                …………… /  األستاذ الفاضل الدكتور 

  …تحية طيبة  

االغـرتاب النفيسـ وعالقتـه بـالتوافق النفيسـ واالجتامعـي ( يروم الباحث إجراء دراسة بعنوان

ولتحقيـق ذلـك تقتيضـ  ،)والطلبـة العـرب الدارسـني يف الجامعـات اليمنيـة ،لدى الطلبـة اليمنيـني

متطلبات هذا البحث إعـداد آداه لقيـاس االغـرتاب لطلبـة املرحلـة الجامعيـة يتـوفر فيهـا الصـدق 

  :والثبات واملوضوعية

    .من طلبة الجامعة عىل اسـتفتاء مفتوحإجابات عينة   -

   .األدبيات والدراسـات ذات العـالقة باملـوضوع  -

  :العربية واألجنبية ،ولقد صنف الباحث مجاالت االغرتاب النفيس

  ـ العزلة االجتامعية  3ـ  الال معنى              2ـ الشعور بالعجز        1

  ـ االغرتاب عن الذات 6الفكرية         ـ العزلة  5ـ الال معيارية          4 
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ويقرتح أن تكون بدائل اإلجابة عىل املقياس    عـىل النحـو  .وقد وضع تعريفاً خاصا بكل مجال

   :التايل

   )تنطبق عّيل إىل حداً ما(     )ال تنطبق عّيل  كثريًا(       )تنطبق عًيل متامـاً ( 

  ).مطلقاً  ال تنطبق عيلّ (        )تنطبق عّيل  قليالً(

فـأن الباحـث يرجـوكم إبـداء  آرائكـم  ،ونظرا ملا تتمتعون به من خربة ودرايـة يف هـذا املجـال

يف حقـل صـالحة إن وجـدتم أنهـا ) (ومقرتحاتكم يف صـدق وصالحية كل فقـرة بوضع عالمـة صـح 

رنجـوا ف ،وإذا رأيتم أن الفقرة تحتاج إىل تعديل أو إعـادة صـياغة .صالحة لقياس ما وضعت لقياسه

  .أن يتم ذلك يف حقل املالحظات

وانتامئهـا إىل مجالهـا مـن  ،ويرجو الباحث تبيان نوع الفقـرة مـا إذا كانـت إيجابيـة أو سـلبية

  .ما إذا كانت مناسبة وصحيحة أو تحتاج إىل تعديل ،وكذلك بدائل اإلجابة ،عدمه

  …وتقبلوا وافر التقدير واالحرتام 

  /طـالب الدكتوراه    

  احمد محّمد الجامعي صالح الدين

  جامعة الجزيرة  -السودان    
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  الشعور بالعجز :أوالً

وفــقدانه  شعور الفرد بأنه ال حول له وال قوة، وأن مصريه تحـدده مصـادر أو قـوى خارجيـة 

  اإلحسـاس بتلقائيـته، وال يجد يف الحياة ما يـثري لديه املـتعة الفرح 

  

قم
لر

ا
  

 
  الـعـبـــــــــارات

 
  لحةصا

  غري
  صالحة

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
  

  
ت

ظا
الح

امل
  

            .أشعر وكأين ال حول ول  قوة يل  1

          .ليست يل القدرة عىل اتخاذ أي قرار  2

          .ليس مبقدريت أن أفعل شيئا لواجهة ما يعرتضني من مشكالت  3

          .يبدو  املستقبل أمامي موحًشا ومخيًفا  4

          .خذ برأي يف أي يشء يخص مستقبيلال يؤ   5

          .ال أستطيع أن أعرب عن رأي برصاحة  6

          .بخصوص األشياء التي ارفضها"ال"ال أستطيع أن أقول  7

          .أجد من الصعب أن أمتسك بحقوقي  8

          .ألنني ال أستطيع تحقيق رغبايت ،أريث حايل  9

          .أشعر بأنني مسلوب اإلرادة  10

            أشعر بأنه ال خيار يل يف تحديد نوع العمل بعد التخرج    11

فقدت الكثري من الفرص ألنني مل أستطيع  12
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 .أن أبث يف األمور بصورة قاطعة 

          .ال أستطيع أن أخطط لحيايت  13

          .هناك دامئا من يخطط لحيايت وآنا ال أخطط ليشء  14

          .راستيأشعر بالعجز يف متابعة د  15

          ال أستطيع أن أدافع عام أؤمن به وأعتقده  16

            .أنه يصعب عيل أن إبداء عمال أيا كان ،مشكلتي  17

          .وأنا لسـت من األقـويـاء،الحيـاة لألقـوى  18

     :عبارات الصدق

  .به واعتقـدهـ  أدافع بـقوة عام أؤمن  20      .ـ  لدي القدرة عىل اتخاذ قرارايت بنفيس 19

  الـشـعـور بـالـالمعـنى  :ثانيا

وإنها عبثية غري معقولة وغري منطقية وأن حياته  ،إحساس الفرد بأن الحياة عموما ال معنى لها

   .ال جدوى منها

قم
لر

ا
  

 
  الـعـبــــــارات

 
  صالحة

 
  غري

  صالحة

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
  

  
ت

ظا
الح

امل
  

            .ف لـها وال غايـةالحياة بنظري ال هـد  1

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

أصبح العامل معقدا لدرجة إنني مل
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  .أعد أفهمه 

            .ال  أرى  جـدوى من أي شـيء  3

            .أشـعر بأنني أرفض هـذا الـواقع  4

         مل أستطع لحد اآلن أن أحقق هدفا له معنـى  5

6  
ألنـها،فلن أندم عىل حيايت،إذا قـدُر يل أن أموت

  .ري جدوىكانت بـغ
        

            .أنا راض بأن أحيا من أهداف  7

             .الحياة جافة وال يوجد فيها يشء يثري اهتاممي  8

            .يكذب من يقول إن الحب له معنى  9

         .ملاذا أنا موجود:يشغلني التفكري  10

         .فقدت االهتامم حتى بنفيس  11

         .معنى لهاال،الكلامت التي نتداولها يف حياتنا  12

13  
الواقع ال يلبي مطالبي وال يستجيب للحـد األدىن 

  .منها
          

            .ال معنى ملا أقوم به أو أنتجه  14

         .ال أرى أي معنى الستمراري يف الوجود  15
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  :عبارات الصدق 

    .ولها هدف وغاية ،الحياة بنظري جميلة - 16 

  .أهدايف أستطيع أن أقول بأين حققت معظم - 17

  .واألجمل أنني أعيشه ،الوجود جميل  -18

   :العزلـة االجتامعيـة :ثالثاً 

والشـعور بعدم االنتامء  ،اإلحساس بالعزلة والوحدة واالنفصال عن الناس الذين يعيش معهم 

  .وإحساسه بأنه منعزل عنه ،ملجتمعه

ـم
رق

الـ
  

  
  الـعـبـــــارات

  
  صالحة

  
  غري

  صالحة

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تميتن
  للمجال

  رقم
  

  
ت

ظا
الح

امل
  

            .ال أشعر باالنتامء إىل مجتمعي  1

            .أشعر كام لو  إنني وحيدا يف هذا العامل  2

3  
من الصعب أن تجد أصدقاء حقيقيني بني برش هذا 

  .الزمان
          

            .فأنني أعتذر له ،حتى لو دعاين صديق لزيارته  4

            .عالقتي باآلخرين سطحية متاًما  5

6  
ال أميل إىل املشاركة يف النشاطات أو املناسبات 

  .االجتامعية
          

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 أشعر يف معظم األحيان بالوحدة 
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  .حتى لو كنت مع آخرين

            .أفضل أن اقيض وقت فراغي وحيدا مع نفيس  8

            .أشعر بالعزلة حتى بني أقرب الناس يل  9

            .ع نفيسأمتنى لو اعتزل الناس  أعيش وحيدا م  10

            .أكره وجود الناس حويل  11

            .ال أحب أن أكون موجودا يف جو ملؤه املرح  12

            .كثريا ما أسرتسل يف أحالم اليقظة  13

            .أشد معاريك هي تلك التي تكون مع نفيس  14

15  
لست ممن يحسنون رواية النكث أو الحكايات

  ..املسلية
          

            .تمع أو يتأخر فهذا أمر ال يهمنيأن يتقدم املج  16

      :عبـارات الـصــدق

ـ أشارك يف معظم النشـاطات الطالبيـة الثقافيـة  18        .ـ أرتاح عندما أكون بني آخرين 17 

  .والرتفيهية



 

 217

  الـشـعور بـالالمـعيارية :رابعاً 

وسـعي الفـرد إىل تحقيـق  عدم اإللزام الكامل بالقيم واملعايري والتقاليد والضـوابط اإلجامعيـة

  .سواء أكان ذلك متساويا مع النسق اإلجتامعي أو متعارضا معه ،مصالحه الشخصية

ـم
رق

الـ
  

  
  الـعـبــــــارات

  
  صالحة

  غري
  صالحة

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
  

  
ت

ظا
الح

ملـ
ا

  

1  
ال توجد وسـيلة مـرشوعـة وأخرى غري مشـروعة  يك

  .تقبلكتجمع ثروة تؤمن بها مسـ
          

            .شعار صحيح من وجهة نظرك} الغاية تربر الوسيلة{   2

3  
ال يهمني ما أضيع أو أفقد،املهم أن أحصل عىل ما

  .أريد
          

4  
معظم الناس مستعدون ألن يكذبوا من أجل التفوق 

  .عىل غريهم
          

5  
الحياة فيه للقوي والضعيف فيه،يف هذا الزمان

  محروم
          

6  
وال يشء  ميـكن  ،ء نسـبي يف هذه الحياةكل يش

  .االعتامد عليه أو االعتقاد به
          

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 النصـابون وحدهم هم الذين
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ويعرفون كيف  ،يفهمون ما يجري يف املجتمع 
  .يعيشون

8  
أفعل أي يشء حتى  ولو كان،يك تتـقدم يف عامل اليوم

  .غري مرشوع
          

            .ال يشء مؤكدأن  ،اليشء املؤكد يف هذه الحياة  9

10  
يك أفوز عىل  ،يحصل أن أخالف املعايري االجتامعية

  .شخص يعارضني
          

            ما دمت أستطيع أن أحقق ما أريد ،كل يشء  مباح  11

12  
أتطلع بلهفة إىل اليوم الذي يتخلص فيه املجتمع من

  .قيمه وتقاليده
          

13  
كل شخص إذا تعرض إىل مأزق فأنه مستعد ألن 

  يكذب
          

            .كل القيم سـلعة ملن يـدفع أكـرث  14

            .كل شـيء يف نـظري ســواء  15

    :عبـارات الـصــدق

  .أستطيع أن أصف نفيس بأنني شخص ملتزم بالقيم واملعايـري االجتامعيـة   –  16 

  .وجهة نظري شعار خاطيء من}  الغاية تربر الوسيلة  {   – 17 
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  الـفكريـة الـعزلـة  :خامسـاً 

شعور الفرد بأن أفكاره الخاصة به تخـتلف أو تتــعارض مـع األنــساق الفكريـة الســائدة يف  

  وميله إىل التمرد عليها  ،وإحساسه بأنه منعزل أو منفصل عن القيم الثقافية ملجتمعه ،مجتمعه

  

ـم
رق

الـ
  

  
  الـعـبـــــــارات

  
  صالحة

  غري
  صالحة

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
  

  
ت

ظـا
الح

ـم
ال

  

1  
ـه  ،أنا ال أهـتم مبـا يعرضـه التلفزيـون ومـا تنرش
  .الصحف التي يهتم بها معظم الناس

          

            .أحس  أن  عالقتي باهلل مضطربـة  3

            .أشعر أنني لست ملتـزمـا بتعاليم ديـني  5

6  
العنف هو الوسيلة الوحيدة لتغيري ما هـو قـائم 

  .يف هذا العرص
          

7  
ني وبني الواقع الثقايف يف مجتمعي مسافة بي

  .زمنية بعيدة
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9  
مينياً أو ،مهام كان اتجاهه ،أن التطرف الفكري

   .هو املناسب لهذا العرص ،يساريًا
          

10  
بـل يشــعرين  ،الواقع الفكري ال يشعرين بقيمتي

  .أو  أنسلخ منها ،بأنـها انسـلخت عني
          

11  
يني بأنه ال توجد قـيم أو يوما بعد آخر يزداد يق

  .معايري لهذه الحياة
          

12  
أخىش أن يأيت عُيل  يوم أكـون فيـه قـد فقــدت 

  .كامل إمياين
          

            .عقولنا  أشبه بأدوات يحركها املجتمـع كام يريد  13

            .أشـعر بكراهية شـديدة لـوضعي  14

  :عبـارات الـصــدق

  .ـهلـدى إيـمـان شــديـد بـالـل  – 15

  .أميـل إلـى اإللـتزام بـمعظم الـقيم والتقـاليـد االجتامعية  – 16

   .لـسـت مع الـتطـرف الـفكـري أيـا كـان أتـجاهـه  - 17
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  :االغـتـراب عـن الـذات  :سادسـاً 

  .وأنه ال قيـمة لـه ،شعور الفرد بأنه منفصل عن ذاته أو غريب عنهـا 

ـم
رق

الـ
  

  

  الـعـبــــــارات

  

  صالحة

  

  غري

  صالحة

  تنتمي

  إىل

  مجالها

  تنتمي

  للمجال

  رقم

  

ت
ظا

حـ
مال

الـ
  

          .أشعر وكأنني أصبحت أساوي ال  شـيء  1

            .غريـب وغريبة ،أنا وذايت  2

            .يف آلة تـدور )أو برغي(أشعر  وكأين ترس   3

            .ال أشعر بـآدميـتي  كإنسـان  4

             .بينـي وبني ذايت طـالق نفـيس  5

ومـا عـادت تعـرف  ،ا عدت أعرف ذاتــي مـاذا تريـدم  6

 .ذاتـي ماذا أريد

          

          .أنت عديـم الفائدة:هناك صوت بداخيل يقول يل  7

عدمية  ،مبا فيها الحب ،كل القيم التـي يسمـونهـا نبيلة  8

  .الفائدة

          

اإلنسان ليس أكرث من سـلعة تبـاع وتشـرتى  يف سـوق   9

  .الحياة

          

            .فلـن أستـطيع مـعرفة حقيقـتي ،ا أفعـلمهمـ  10

          .وذاتـي فـي طريـق،أشـعر بأنني يف طريق  11

  :عبـارات الـصــدق

   .أشــعـر بـقيـمـتـي كـإنســان  – 12

  .أنـا وذاتـي عـلـى وفـاق شـبه تـام  – 13
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  ):3(مـلحــق 
  

  .نفيس االجتامعيملقياس التوافق ال" األولية " يحتوي عىل الصورة املبدئية 
  

-------------------------------------------  

  املُحرتم………           .......……/   األستاذ الفاضل الدكتور 

  ...تحية طيبة

االغـرتاب النفيسـ وعالقتـه بـالتوافق النفيسـ واالجتامعـي (يروم الباحث إجراء دراسة بعنوان 

ولتحقيـق ذلـك تقتيضـ  ،)سـني يف الجامعـات اليمنيـةوالطلبـة العـرب الدار ،لدى الطلبـة اليمنيـني

متطلبات هذا البحث إعداد آداه لقياس التوافق النفيس واالجتامعي لطلبة املرحلة الجامعية يتـوفر 

  :فيها الصدق والثبات واملوضوعية

    .إجابات عينة من طلبة الجامعة عىل اسـتفتاء مفتوح  -

   .ملـوضوعاألدبيات والدراسـات ذات العـالقة با  -

  :العربية واألجنبية ،ولقد صنف الباحث مجاالت التوافق النفيس واالجتامعي

  ـ التوافق األرسي     1

  ـ  التوافق الدرايس 2

  ـ التوافق مع اآلخرين  3

  ـ التوافق االنفعايل 4

  ـ  التوافق الصحي والجسمي  5

  ).األخالقي والديني(ـ التوافق القيمي  6
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ويقرتح أن تكون بدائل اإلجابـة عـىل املقيـاس عـىل النحـو  .بكل مجال وقد وضع تعريًفا خاصا

   :التايل

  )تنطبق عّيل إىل حًدا ما(  )ال تنطبق عّيل  كثريًا(  )تنطبق عًيل متامـا( 

  ).ال تنطبق عّيل مطلقاً (  )تنطبق عّيل قليـالً( 

باحـث يرجـوكم إبـداء  فـأن ال ،ونظرا ملا تتمتعون به مـن خـربة ودرايـة يف هـذا املجـال         

يف حقـل صـالحة إن وجـدتم ) (آرائكم ومقرتحاتكم يف صـدق وصالحية كل فقـرة بوضع عالمة صح 

 ،وإذا رأيـتم أن الفقـرة تحتـاج أيل تعـديل أو إعـادة صـياغة .انها صالحة لقياس ما وضعت لقياسـه

  .فرنجوا أن يتم ذلك يف حقل املالحظات

وانتامئها إىل مجالها من  ،فقرة ما إذا كانت إيجابية أو سلبيةويرجو الباحث تبيان نوع ال        

  .ما إذا كانت مناسبة وصحيحة أو تحتاج إىل تعديل ،وكذلك بدائل اإلجابة ،عدمه

  …وتقبلوا وافر التقدير واالحرتام 

  

  /طـالب الدكتوراه 

  صالح الدين احمد محّمد الجامعي

  جامعة الجزيرة -السودان 
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  التوافق األرسى  :أوال

ويقصد بـه أن يعـيش الفـرد يف جـو أرسي يســوده االسـتقرار والطأمنينـة واملحبـة واألســناذ 

  .والتفاهم الرضا

   
ـم

رقـ
الـ

  

  
  الـعـبــــــارات

  غري  صالحة
  صالحة

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
  

ت  
ظـا

الح
ملـ

ا
  

            .أشعر بأن أرسيت متامسكة ومتفاهمة  1

         .بالطأمنينة بني أفراد أسـريت أشعر  2

         .أشعر بالرضا عن كل ما يخص أرسيت ماضيًا وحاًرضا  3

         .قـلـبي ملـيء بالحب ألسـريت  4

تلك التي أكون فيها بني أفراد ،أفضل لحظات السعادة  5
  أرسيت 

          

             .أســرتـي تـأخـذ برأي  6

أجـد،التي اعرفهـاعندما أقارن عائلتي مبعظم العوائل  7
   .إنها مبستواها أو أحسن

        

 ،املاضـية والحـارضة ،مصدر اإلسـناد األوىل يل يف حيـايت  8
  .هو أرسيت

          

             .والدّي مل يفهامين أبداً   9

         .يسود أرسيت الخالف أكرث مام يسودها االتفاق  10
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         .لو كانت هناك أرسة غري أرسيت اللتجأت أليها  11

توجــد لــدي خالفــات مــع أحــد أفــراد أرسيت الســاكنني  12
  .معي

        

            .كثرياُ ما ينتقدين أحد والدي بدون وجه حق  13

            .هو املزاج العام الذي يسود أرسيت ،االنفعال  14

كثريًا ما أعرتض والدي عىل نوع األصـدقاء الـذين أسـري  15
  .معهم

        

         .املشاحنات بني أفرادهاكرثة،أشد ما يزعجني يف أرسيت  16

ما يزال والداي ينظران يل وكأنني ما زلت طفالُ يحتـاج   17
   .إىل النصح واإلرشاد

          

         .يضايقني أن أجد والدي رسيع الغضب والتهور أحياناً   18

  



 

 226

  مجـال الـتوافـق الـدراسـي  :ثانياً 

وزميالتـه وأسـاتذته ويســاهم  يقصد به قدرة الطالب عىل تكوين عالقات جيـده مـع زمالئـه

ويشـعر باالرتيـاح عنـدما يكـون يف  ،االجتامعي والثـقايف والرتويحي ،معهم يف ألوان النشاط الطاليب

تـؤثر عـىل توافقـه النفيسـ  ،املؤسسة التي يدرس فيها،وليست لديه مشكالت أو صـعوبات دراسـية

  .واالجتامعي

ـم
رق

الـ
  

  

  الـعـبـــــارات

حة
صال

حة  
صال

ري 
غ

  
  نتميت

  إىل

  مجالها

  تنتمي

  للمجال

  رقم

  

  

ت
ظا

الح
ملـ

ا
  

 ،ســتبقى الحيــاة التــي عشــتها يف جــامعتي  1

  .منقوشة يف الذاكرة ملا فيها من متعة ومعرفة

          

أنا بشكل عام،رايض عن األجواء الجامعية التي   2

  أعيشها اآلن  

          

            .من بني أقل الطالب غيابا عن املحارضات ،أنا  3

أن تعامل الكلية مع طلبتها تعامل  أعتقد  4

  .أنساين

          

            .عالقتي مبعظم أساتذيت يف الكلية جيدة  5

التحدث مع األساتذة  ،من السهولة بالنسبة يل  6

  .حول أمور دراسية وشخصية تشغل بايل

          

جيدة بشكل  ،عالقتي بزماليئ وزمياليت الطلبة  7

  .عام
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ــات والح  8 ــفرات أســتمتع باملهرجان ــالت والس ف

  التي تقيمها  الكلية 

          

            .أكره الكلية التي ادرس بها ،أنا يف حقيقتي  9

أجد صعوبة يف التحدث أمام الطلبة أثناء   10

  .املحارضات

          

ال أستطيع اإلجابة عىل سـؤال املـدرس داخـل   11

  .رغم أنني أعرف اإلجابة ،الفصل

          

تجاوزت  ،الكلية أن نسبة غيايب عن الدوام يف  12

  يف بعض املواد الحد املقرر لها 

          

أجد صـعوبـة يف كسب حب وتقدير أساتذة   13

  .الكلية يل

          

            .أميل إىل إثارة الـمشاكل لألساتذة  14

            .أعتقد أن أساتذيت يتضايقون مني  15

            .أشعر بعدم االرتياح عـندما أكون يف الكليـة  16

أو ،زماليئ يتحدثون عني  مبا ال يليـقأعتقد أن   17

  بسوء  من وراء ظهري 

          

            .جافة ،أعتقد أن معظم املواد التي ندرسـها  18
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  :التوافق مع اآلخرين :ثالثا

وتكـوين عالقـات اجتامعيـة مـع  ،ويقصد به أن تكـون للفـرد قـدرة عـىل اكتسـاب األصـدقاء 

وأن يجد سهولة يف أن  ،الناس أكرث مام لو كان مبفرده املحيطني به، وان يشعر بالسعادة لوجوده مع

يطلب مساعدة إذا  دعت الحاجة، وأن يُقدم لآلخرين العون والسعادة،وان تكون عالقته بهم تتسم 

  .باملرونة والثقة واالحرتام

   
  

ـم
رق

الـ
  

  
حة  الـعـبـــارات

صال
حة  

صال
ري 

غ
  

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
  

حظ  
ـال

امل
ت

ا
  

            .لوال وجود اآلخرين لكانت حيايت قاسية  1

وهذا ما  ،أشـعر بأنني بنفس مستوى اآلخرين  2
   .يـساعد عىل إقامة عالقات جيدة معهـم

          

            .أنسجم بسـهولـة مع اآلخريـن  3

            .أعتـقد أنـني موضع ثـقة من يعرفـني  4

            .يرسين االشرتاك يف األعامل الخريية  5

 أحافظ عىل عالقتي  6
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باآلخرين حتى لو كانت لديهم أفكار تخالف   
  أفكاري  

فأنني ال أتردد يف طلبـها  ،عندما أحـتاج إىل مساعدة  7
  .من زماليئ ومعاريف

          

            .يصفني اآلخرون بأنني شخص اجتامعي  8

            .أشعر باالرتياح عندما أقدم خدمة من أجل اآلخريـن  9

            .ع بالحفالت واملناسبات االجـتامعيةأستمت  10

            .يصفني اآلخرون بأنـني شخص خجول  11

إحدى صعوبايت يف عالقتي مع اآلخرين أنهم    12
  تقليديون ومتزمتون 

          

            .ألنـها أسـلم يف نظري ،أميل إىل العزلة عن اآلخرين  13

            .أجد صعوبة يف التحدث أمام اآلخرين  14

 عر بالوحدة حتى لو أش  15
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  .كـنت مع اآلخرين

وال أرغب يف  ،يكفيني أن يكون يل صديق واحد  16
  .املزيد

          

            .أخـاف أن يراين اآلخـرون عىل حقيـقـتي  17

أعتقد أن معظم ما أصابني من مكروه سببه   18
  .اآلخـرون

          

  

   :مجال التوافق االنفعالـي :رابعاً 

ولديه القدرة عىل اتخاذ موقف انفعايل مناسب ملا ميـُر  ،فرد متزنا انفعالياً يقصد به أن يكون ال

وأنـه يشـعر باالرتيـاح واالسـتقرار النفيسـ وال يعـاين مـن  ،والسيطرة عىل عواطفـه ،به من مواقف

   .توترات تؤثر يف مزاجه االنفعايل

ـم
رق

الـ
  

  
  الـعـبــــارات

  صالحة

غري 
  صالحة

  غري
  صالحة

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
  

ت
ظا

الح
امل

  

1  
ــاب  ــادئ األعص ــخص ه ــأنني ش ــرون ب ــفني اآلخ يص

  مستقر املزاج
          

            .أعـرتف بـالخطاء إذا ارتكبته  2

            .لـدُي همـة عالية ال تضعف أمام الصعوبـات  3

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 أعـرب عـام بـداخـلـي بسهولة 
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  .وعفويـة

            .هادئ ومريـح ،بشـكل عـام ،نـومـي  5

            أستـطـيع أن أقـول بأننـي سعيـد يف حـيايت  6

7  
لدًي قدرة مناسبة يف السـيطرة عىل انفعـااليت عنـدما 

  .أكون يف مواقـف صعـبة
          

            .أشعـر بـأن ثـقتـي بنفســي عـالـيـة  8

            .كثرياً ما أستغـرق يف أحالم الـيـقضة  9

            .أبـيك بسـرعـة التـفـه األسباب  10

            .أشعر بالضجر والضيق يف معظم األوقات  11

            .مزاجي متـقـلب بـني الحزن والفـرح  12

            .كثرياُ ما أشعـر بأنني متوتر األعصاب  13

            .أنـفعل بسـرعة والتـفـه األسباب  14

            .أتردد وأجد صعوبـة يف اتخاذ قرارايت  15
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            .يجـادلوننيأثار بسهولة من الناس الـذين   16

            .غـالبا ما يـزعجـني شعــوري بـالنـقـص  17

18  
ــأنني طبيعــي جــداً  وارغــب يف أن أشــعر  ،ال أشــعر ب

  .بأنني طبيعي
          

            .كـثرياً مـا ميتـلكـني شـعـور بـالـيـأس  19

  التوافق الصحي والجسمي : خامساً 

وال يعـاين مـن  مشـكالت أو  ،الجسميةويقصد به أن يكون الفرد عىل درجة جيدة من الصحة 

  .وأنه يتقبل جسمه وهيأته ،أمراض جسمية تؤثر عىل درجة توافقه

ـم
رق

الـ
  

  
  الـعـبـــــارات

  
  صالحة

  غري
  صالحة

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
ت  

ظا
الح

ملـ
ا

  

            .أنـا بشـكل عـام راضـا عـن جـسـمـي  1

2  
كيل عىل بعيض مقبول من حيث جسمي 

  .وشكيل
          

            .حـوايس الخمـس جميعهـا تـعمل عىل ما يرام  3

            .قـلـيـال ما أصــاب بـالـصــــداع  4
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            يتـمـتع جسـمي بـمقاومة جيدة ضد األمراض  5

6  
ال تضعف همتي الدراسية كثريا عندما أصاب 

  .مبرض
          

            .ال أشــكو مـن ضـيـق التـنـفـــس  7

            .أنام مبكراً وأنـهـض نشطـاً يف الصباح غالباُ ما  8

            .أشـعـر بـالـحـرج مـن جسـمـي  9

10  
يوجد عيب يف وجهي أو جسمي يـشعرين 

  .بالخجل
          

11  
أكرث من ] األنفلونزا [ أصاب بعدوى الربد 

  .اآلخرين
          

            .أشكو كثرياً من اآلم يف املعدة واألمعاء  12

13  
عندما أصاب مبرض مهام كان ينتابني الفزع 

  .نوعه
          

14  
أصبت بأمراض جسمية تبني يل من األطباء 

  .أسبابها نفسية
          

            .أشـعر بالنقص من يشء ما يف هيأيت  15

            .أعـاين مـن خـفـقـان الـقـلـب  16
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  ):األخالقي والديني(مجال التوافق القيمي : سادساً  

وسـلطة النظـام والقـانون  ،لتغيـري االجتـامعي والحضاري والثقايفيقصد بها توافق الفـرد مع ا 

   .ولديه قيم دينية وأخالقية يعتمدها إطارا مرجعياً يف تعامله مع الناس ،يف املجتمع

ـم
رق

الـ
  

  
حة  الـعـبــــارات

صال
حة  

صال
ري 

غ
  

  تنتمي
  إىل

  مجالها

  تنتمي
  للمجال

  رقم
  

ت
ظا

الح
امل

  

1  
غريات الحاصلة يف لدي القدرة عىل أن التكيف للت

  .املجتمع
          

            .أرى أن التغيــر االجتامعي ظاهرة حضارية صحية  2

            .إيـامين بالـلـه يساعدين عىل التعايش مع املجتمع  3

            .ال أعمد إلـى إيذاء الـناس مهـام أسـاؤا يل  4

            .أؤدي فـريضـة الصـوم بـرضـا وقنـاعـة  5

            . السائـدة تضـمن يل حقوقيأعتقد أن القـوانني  6

            .تـمسـكـي مببادئ الدين اإلسالمي يريحني  7
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8  
أحرتم التيارات الثقافية يف مجتمعي وأحاول االطالع 

  .عليها
          

9  
فأنا ميال  ،إذا كان الناس ضعفاء وغري أكفاء

ألنني أعتقد بأنه يجب أن تكون قوًيا  ،الستغاللهم
  .لتحقيق أهدافك

          

10  
أشعر بأن القانون ال يوفر يل الحامية لو هددين 

  .اآلخرون
          

11  
من الواجب أن يتحدث اإلنسان عن مساوئ اآلخرين 

  .حتى يف غيابهم
          

12  
التشاؤم من  ،يثري فياَ الوضع العام للمجتمع

  .املستقبل
          

            .أمـارس الكذب ألن الـناس يكـذبـون  13

14  
قول ينطبق عىل " كلتك الذئابأن مل تكن ذئبا أ" 

  .واقعنا
          

15  
فعَيل أن أحصل عىل  ،ما دام التحايل قد طال القيم

  .ما أريد بأية طريقة
          

            .أنتهز أية فرصة ألنتقذ مساوئ املجتمع  16

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 يؤملني أن أجد القيم التي تحث عىل 
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  .قد أختفت متاماً  ،املساندة االجتامعية

18  
أجد املجتمع يسمح للحضارات األخرى  يضايقني أن

  بالتأثري يف قيمه
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  ):4(مــلحــق 
  

  .والتوافق النفيس االجتامعي ،يحتوي عىل الصورة النهائية  ملقيايس االغرتاب النفيس
  

  الـرحـمـن الـرحـيـم   الـلـهبـســم 
  

  )تـعـلـيـمـات(

    أخـي الطــالــب     

  أخـتي الطـالــبة 

  ....تـحــيـة طـيـبـة             

  ...   .فيام ييل عدد من العبارات تعرب عن بعض املواقف أو املظاهر أو القضايا الخاصة بالحياة

يف الخانة التي تعرب )  (واإلجابة علـيها بأن تضــع عـــالمة  ،أرجو قراءة كل عبارة بدقة وبـتأن 

،  أمنـا هنـاك اختــالف حولهـا يرجــع إىل علامً بأنه ال توجد أجابه صحيحة وأخرى خاطئة .عن رأيك

وعـىل  وفـق البدائل الـتي  ،يتـدرج من االتـفاق التـام إىل الال اتفـاق املطـلق ،تبايـن وجهات النظر

{ يف خانـة ) (فضـع إشـارة  ،العبارة تّعــرب عــن موافقــتك التــامة عليهـا ،ستـجدها أمام العـبارات

{ فــضع اإلشــارة يف خــانة  ،موافقتك العـــامة ولــيس املطلــقة وإذا كانت تعرب عن. }موافق متاًما

أو انـــك بـني املوافــقة وعـدمـهــا، فضـــع اإلشــارة  ،وإذا كنـت غـري متأكد مــن رأيــك. }موافـق

      .}غري متأكد { فـي خـانـة 
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كنـت تعــارض أم إذا  .}غـري موافـق { فضع اإلشـارة   يف خانـة  ،وإذا كنت ال تتفق مع العبارة

غـري موافــق { عنـــدها ضــع اإلشــارة يف خــانة  ،العبارة متـاماً وال تتفــق معها  وبصورة  قاطــعة

  .}إطالقا 

فعــىل صـدق  ،أمالً أن تجيب عـىل جميع العــبارات باملصـداقــية املعــهودة املتـوقعــة فيـك

س تستخدم ألغراض البحث العلمي علامً بأن بيانات هذا املقيا. أجابتك يتوقف نجاح هـذه الدراسة

كـام يرجـى اإلجابـة عـن كـل   ،فقط ولن يطلع عليها سـوى الباحـث، ولهـذا ال حاجـة لـذكر االسـم

  .الفقرات وعدم ترك أو تكرار اإلجابة علـى الفقرة الواحدة

  

  الجامعة
لكلية يةا لكل لجنس  ا لجنسا لدرايس  ا ا لدرايساملستوى  ا لتخصص  املستوى  لتخصصا لجنسية  ا لجنسيةا   ا

  11  أنثىأنثى  ذكرذكر    
  
 

22  
  

33  44  55      
  
  

  

  ...ولـك كـل التحـية والتقـدير ،لـحـسـن تـعاونـك شــكراً 

  /طالـب الدكـتـوراه 

  صالح الدين أحمد محمد الُجامعي
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  :املقياسني بشكله النهايئ الذي وزع عىل الطالب

ـم
رق

ال
 

  
ق   الـعـبـــــــــارات

افـ
مو

 ً ما
متا

ق  
واف

م
ق  

واف
م

داً
 ح

ىل
إ

ري   ما
غ

ق
واف

م
ري  

غـ
ق

افـ
مو

  ً القا
طـ

إ
 

ــ  1 ــعر وك ــول أش أين ال ح
  .وال  قوة يل

          

ليست يل القـدرة عـىل   2
  .اتخاذ أي قرار

          

ــــدريت  أن   3 ــــيس مبق ل
أفعل شيئاً ملواجهة مـا 
يعرتضـــــــني مـــــــن 

  .مشكالت

          

ال أستطيع أن أعرب عن   4
  .رأي برصاحة

          

أستطيع أن أدافع   5
  .بقوة عام أؤمن به

          

ال أســـتطيع أن أقـــول   6
ياء بخصوص األش" ال "

  .التي ارفضها
          

ألنني ال  ،أريث حالتي  7
أستطيع تحقيق 

  .رغبايت
          



 

 240

 
أجد من الصعب أن   8

  .أمتسك بحقوقي
          

أشعر بأنني مسلوب   9
  .اإلرادة

          

ال أستطيع أن أبت يف   10
  .األمور بصورة قاطعة

          

ال أستطيع أن اخطط   11
  .لحيايت بشكل صحيح

          

دافع ال أستطيع أن أ   12
  .عام أؤمن به

          

أشعر بالعجز أثناء   13
  .متابعة دراستي

          

يصعب عّيل أن أبدأ   14
  .عمالً أياً كان

          

وأنا  ،الحياة لألقـوى  15
  .لست من األقـوياء

          

توجد لدّي القدرة عىل   16
  .اتخاذ أي قرار
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ال أجد يف حيايت هدفاً  17

  .أو غاية يف هذه الدنيا
          

أرى أن العامل أصبح   18
معقداً من حويل 
  . لدرجة ال أفهمه

          

ــن   19 ـــدوى م ال  أرى  ج
  .أي شـيء

          

أشـعر بأن هذا الواقع   20
  .ال يهمني

          

 ،إذا قــدُر يل أن أمــوت  21
 ،فلن أندم عـىل حيـايت

ألنهــــا كانــــت بغــــري 
  .معنى

          

أنا راٍض بأن أحيـا مـن  22
  .غري أهداف

          

وجد يف الحياة ما ال ي  23
يثري اهتاممي وهي 

  .جافة
          

 أستغرب ممن يقول   24
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أن للحب معنى وأثر 
  .يف الحياة

يشغلني التفكري بشأن   25
وجـــــودي وال أرى أي 

  . معنى فيه
          

فقدت االهـتامم حتـى   26
  .بنفيس

          

ال أجد معنى للكلامت   27
والعبـــــارات التـــــي 

  .نتداولها
          

 يلبي مطالبي الواقع ال  28
ــن  ــد األدىن م ــو الح ول

  .مطالبي
          

أشعر أنه ال معنى وال   29
فائدة ملا أقوم به أو 

  .أنتجه
          

 ،الوجود جميل  30
  .واألجمل أن أعيشه

          

ال أشعر باالنتامء إىل   31
  .مجتمعي
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أشعر كام لو  إنني   32

  .وحيًدا يف هذا العامل
          

عالقتي باآلخرين   33
  .ة متاماً سطحي

          

ـــا أفضـــل أن  34 ـــاً م غالب
اقيضــ وقــت فراغــي 

  .وحيًدا مع نفيس
          

حتى لو دعاين صـديق   35
فـأنني أعتـذر  ،لزيارته

  .له
          

ال أميــل إىل املشـــاركة   36
يف النشـــــــــــــاطات 
االجتامعية رغم قدريت 

  .عىل ذلك

          

مــن الصــعب أن أجــد   37
أصـدقاء حقيقيـني بــني 

  . ناس هذا الزمان
          

ـــــم   38 ـــــعر يف معظ أش
 األحيان بالوحدة 
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ــع  ــت م ــو كن ــى ل حت
  .آخرين

أشعر بالعزلة حتى بني   39
  .أقرب الناس يل

          

أكره وجود الناس مـن   40
  .حويل

          

أن يتقدم املجتمع أو   41
يتأخر فهذا أمر ال 

  .يهمني
          

ــــون   42 ــــب أن أك ال أح
موجــوًدا يف جــو ملــؤه 

  .الفرح
          

يحسـنون  لست ممـن  43
ـــــات  ـــــة الحكاي رواي

  .املسلية
          

أشعر باالرتياح عنـدما   44
  .أكون بني الناس

          

ــاركة يف   45 ــل إىل املش أمي
 النشاطات 
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  .االجتامعية

الغاية تربر { {  46
شـعار } الوسيلة

صحيح من وجهة 
وينبغي أن  ،نظري
  .يسود

          

معظـــــــم النـــــــاس   47
مستعدون ألن يكذبوا 

عـىل من أجل التفـوق 
  .غريهم

          

كــــل يشء يف نظــــري   48
  .سـواء

          

ال توجـــــد وســــــيلة   49
مـرشوعـة متميزة عـن 
أخرى يك أجمـع ثـروة 

  .لتأمني مسـتقبيل

          

اليشء املؤكـد يف هـذه   50
أن ال يشء  ،الحيـــــــاة

  .مؤكد
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يحصــــل أن أخــــالف   51

يك  ،املعايري االجتامعية
ـــخص  ـــىل ش ـــوز ع أف

  .يعارضني

          

ع بلهفة إىل اليـوم أتطل  52
ـــه  ـــذي يـــتخلص في ال
املجتمـــع مـــن قيمـــه 

  .وتقاليده

          

كــــل يشء نســــبي يف   53
وال يشء  ،هذه الحيـاة

ميكن االعتامد عليه أو 
  .االعتقاد به

          

كل القـيم ســلعة ملـن   54
  .يـدفع أكـرث

          

الحيـاة  ،يف هذا الزمان  55
والضعيف ،فيه للقــوي
  .فيه محروم
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إذا تعرض كل شخص   56

إىل مأزق فأنه مستعد 
  .  ألن يكذب

          

النصابون وحدهم هم   57
الذين يفهمون ما 
" يجري يف املجتمع  

ويعرفون كيف 
  ."يعيشون 

          

أشعر وكأنني أصبحت   58
  .ال أساوي شيئاً 

          

أشعر بأين غريب عن   59
  .نفيس

          

 ،أن التطرف الفكري  60
هو ،مهام كان اتجاهـه

   .لهذا العرصاملناسب 
          

أنا ال أهتم مبا يشغل   61
 الناس من برامج
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وأخبار   ،تلفزيونية 
  .الصحف اليومية

يوما بعد آخر يزداد   62
يقيني بعدم جدوى 

القيم أو املعايري فـي 
  .الحياة

          

أشعر أن عالقتي مع   63
 معظم الناس

  .مضطربة
          

أخىش أن يأيت عّيل يوم   64
كامل أكون قد فقدت 
  .إمياين مبن حويل

          

أعتقد أن العنف هو   65
الوسيلة الوحيدة 

لتغيري ما هو قائم يف 
  .هذا العرص

          

ال يّحط الواقع الفكري   66
من قيمتي فقط، بل 

 يّعريني
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  . منها 
أشعر أنني لست   67

ملتـزمـًا بتعاليم 
  .ديـني

          

أشـعر بكراهية   68
شـديدة لـوضعي 

  .الفكري
          

أعتقد أنه هناك هوة   69
بني ثقافتي  )فجـوة(

  .وثقافة املجتمع
          

كثرياً ما أعيش رصاعاً  70
  .مع نفيس

          

أشعر  وكأنني أدور يف   71
حلقة مفرغة بدون أية 

  جدوى
          

ال أشعر بـآدميـتي    72
  .كإنسـان

          

مل أّعد أعرف ماذا تريد   73
وماذا أريد  ،ذايت مني

 من
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  .ذاتـي 
كل القيم التـي   75

مبا  ،يسمـونهـا نبيلة
عدمية  ،فيها الحب

  .الفائدة

          

اإلنسان ليس أكرث من   76
سلعة تباع وتشرتى يف 

  .سوق الحياة
          

 ،أشـعر بأنني يف طريق  77
  .وذاتـي فـي طريـق

          

أخطط ألمر وأنفذ   78
  .غريه

          

أنا وذايت علـى وفـاق   79
  .شـبه تـام

          

فلـن  ،مهمـا أفعل  80
أستطيع معرفة 

  .حقيقتي
          

 أشعر بأن أرسيت   81
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  .متامسكة
أشعر بالطأمنينة بني   82

أفراد أسـريت يف مصدر 
إسنادي املايض 

  .والحارض

          

أشعر بالرضا عن كل ما   83
   .يخص أرسيت

          

قـلـبي ملـيء بالحب   84
  .ألسـريت

          

أفضل لحظات   85
تلك التي  ،السعادة

أكون فيها بني أفراد 
  .أرسيت

          

أسـرتـي تـأخـذ برأي   86
   .إىل حداً كبري

          

عندما أقارن عائلتي   87
مبعظم األرس التي 

أجد إنها  ،أعرفها
   .مبستواها أو أحسن
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أرسيت مصدر التعزيز   88

األويل يل يف حيايت 
  .املاضية والحارضة

          

والـدّي مل يفهامين   89
   .الباً غ

          

يسود أرسيت الخالف   90
  .أكرث من االتفاق

          

لو كانت هناك أرسة   91
غري أرسيت اللتجأت 

  .إليها
          

توجد لدّي خالفات مع   92
أحد أفراد أرسيت 

  .الساكنني معي
          

أنزعج النتقاد أحد   93
والدّي يل بدون وجه 

  .حق
          

 هو املزاج  ،التوتر  94
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العام الذي يسود 
  .أرسيت

كثريًا ما يعرتض والدّي   95
عىل نوع األصدقاء 

  .الذين أرافقهم
          

أشد ما يزعجني يف   96
كرثة املشاحنات  ،أرسيت
  .فيها

          

ما يزال والداّي ينظران   97
يل وكأنني ما زلت 

طفالُ يحتاج إىل النصح 
  .واإلرشاد

          

ستبقى الحياة التي   98
 ،عشتها يف جامعتي

   .يف ذاكريتمصورة 
          

أنا رايض عن األجواء   99
الجامعية التي أعيشها 

  .اآلن
          

 التزم يف الدوام   100
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الدرايس وال أغيب إال 
  .فيام نذر

عالقتي مبعظم أساتذيت   101
  .يف الكلية جيدة

          

من السهولة بالنسبة   102
التحدث مع  ،يل

األساتذة حول أمور 
دراسية وشخصية 

  .تشغل بايل

          

عالقتي بزماليئ الطلبة   103
  .جيدة

          

أستمتع باملناسبات   104
  .التي تقيمها  الكلية

          

أكره  ،أنا يف حقيقتي  105
 ،الكلية التي ادرس بها
  .وأشعر بقلة االرتياح

          

 أجد صعوبة يف   106
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التحدث أمام الطلبة 
  . أثناء املحارضات

ال أستطيع اإلجابة عىل   107
ال املدرس داخل سؤ 

رغم أنني  ،الفصل
  .أعرف اإلجابة

          

أن نسبة غيايب عن   108
 ،الدوام يف الكلية

تجاوزت يف بعض املواد 
   .الحد املقرر لـها

          

أجد صـعوبـة يف كسب   109
حب وتقدير أساتذيت 

  .يف الكلية
          

أعتقد أن أساتذيت   110
يتضايقون مني لكرثة 

  .مشاكيل
          

 د أن زماليئ أعتق  111
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يتحدثون عني  مبا ال 
   .يليق من وراء ظهري

أعتقد أن معظم املواد   112
  .التي أدرسـها جافة

          

لوال وجود اآلخرين   113
  .لكانت حيايت قاسية

          

من السهل عّيل إقامة   114
عالقات جيدة مع 

اآلخرين واالنسجام 
  .معهم

          

أعتـقد أنـني موضع   115
  .رفـنيثـقة من يع

          

يرسين االشرتاك يف   116
  .األعامل الخريية

          

أحافظ عىل عالقتي   117
 باآلخرين حتى لو 
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كانت لديهم أفكار 
  .تخالف أفكاري

يصفني اآلخرون بأنني   118
  .شخص اجتامعي

          

أشعر باالرتياح عندما   119
  .أقدم خدمة لآلخريـن

          

أستمتع أثناء تواجدي   120
ناسبات يف امل

  .االجـتامعية
          

ال مينع الخجل دامئاً  121
من املشاركة 

  .االجتامعية
          

إحدى صعوبايت يف   122
عالقتي مع  اآلخرين، 

أنهم تقليديون 
  .ومتزمتون
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يكفيني أن يكون يل   123

  .صديق واحد
          

أخـاف أن يراين    124
اآلخـرون عىل 

  .حقيـقـتي
          

ما  أعتقد أن معظم  125
أصابني من مكروه 

  . سببه اآلخـرون
          

ال أستطيع إنجاز ما   126
 ،ينبغي أن إنجازه

والسبب يف ذلك عرقلة 
  .الناس يل

          

يصفني اآلخرون بأنني   127
شخص هادئ األعصاب 

  .مستقر املزاج
          

أعـرتف بـالخطاء إذا ما   128
  .ارتكبته

          

لـدُي همـة عالية ال   129
 تضعف أمام 
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  .الصعوبـات
أعـرب عـام بـداخلـي   130

  .بسـهولة
          

أستـطـيع أن أقـول   131
بأننـي سعيـد يف          

   .حـيايت
          

لدّي قدرة مناسبة يف   132
السـيطرة عىل 

انفعااليت عندما أكون 
  .يف مواقـف صعـبة

          

أشعـر بـأن ثـقتـي   133
  .بنفســي عـالـيـة

          

ق يف أحـالم أستـغـر   134
   .الـيـقظـة

          

أبـيك وأنفعل بسـرعـة   135
  .التفه األسباب

          

أشعر بالضجر والضيق   136
 يف معظم 
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  .األوقات
مزاجي متـقـلب بـني   137

  .الحزن والفـرح
          

أشعـر  أنني متوتر   138
  .األعصاب

          

يثريين بسهولة الناس   139
  .الـذين يجـادلونني

          

أنـا بشـكل عـام راٍض  140
  .عـن جـسمـي

          

كيل عىل بعيض مقبول   141
من حيث جسمي 

  . وشكيل
          

عندما أصاب مبرض   142
عارض ال يؤثر ذلك 

  .عىل دراستي
          

 يوجد عيب يف   143
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جسمي يشعرين 
  .بالخجل والحرج

أشكو كثرياً من اآلم يف   144
كام  ،املعدة واألمعاء

  .هي لدى األصدقاء
          

ينتابني الفزع عندما   145
أصاب مبرض مهام كان 

  .نوعه
          

أصبت بأمراض   146
جسمية تبني يل من 

األطباء أسبـابها 
  .نفسية

          

أشعر بالنقص والحرج   147
من يشء ما يف شكيل 

  .العام
          

لدي القدرة عىل أن   148
أتوافق للتغريات 

  .الحاصلة يف املجتمع
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تغاير أرى أن ال  149

االجتامعي ظاهرة 
  .حضارية صحية

          

إيـامين باهلل يساعدين   150
عىل التعايش مع 

  .املجتمع
          

ال أعمد إلـى إيذاء   151
  .الـناس مهـام أسـاؤا يل

          

أؤدي فـريضـة الصـوم   152
   .بـرضـا وقنـاعة

          

أعتقد أن القـوانني   153
السائـدة تضـمن يل 

  .حقوقي
          

حرتم التيارات الثقافية أ   154
يف مجتمعي وأحاول 

  .االطالع عليها
          

 أميل إىل استغالل   155
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الناس الضعفاء وغري 
ألنني أعتقد  ،األكفاء

بأن الفرد يجب أن 
يكون قوياً لتحقيق 

  .أهدافه
أشعر بأن القانون ال   156

   .يوفر يل الحامية
          

يثري لدّي الوضع العام   157
تشاؤم من ال ،للمجتمع
  . املستقبل

          

أمـارس الكذب ألن   158
  .الـناس يكـذبـون

          

" أعتقد بصحة املثل    159
أن مل تكن ذئباً أكلتك 

  ". الذئاب
          

ما دام التحايل قد   160
 فعَيل أن  ،طال القيم
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أحصل عىل ما أريد 
  .بأية طريقة

يؤملني أنني أجد القيم   161
التي تحث عىل التآلف 

الجتامعي،  قد ا
  .اختفت متاماً 

          

يضايقني أن أجد   162
املجتمع يسمح 

للحضارات األخرى 
   .بالتأثري يف قيمه
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  ):5(مـلحــق 
  

  

  .يوضح نتائج التحليل اإلحصايئ للثبات الكيل ملقياس االغرتاب النفيس

  ."قياس الكيل وهذا من أجل التوضيح بالتفصيل عن عالقة كل فقرة بجميع الفقرات يف امل" 
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  ):6(مـلحــق 
  

  

   .يوضح نتائج التحليل اإلحصايئ لثبات املحاور الستة  ملقياس االغرتاب النفيس 

وهذا ومن أجل التوضيح بالتفصيل عن عالقة كل فقرة مع جميع الفقرات يف داخل املحـاور " 

".   
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  ):7(مـلحــق 
  

  
  

   .ات الكيل ملقياس التوافق النفيس االجتامعييوضح نتائج التحليل اإلحصايئ للثب

  ."وهذا من أجل التوضيح بالتفصيل عن عالقة كل فقرة بجميع الفقرات يف املقياس الكيل " 
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  ):8(مـلحــق 
  

  

   .يوضح نتائج التحليل اإلحصايئ لثبات املحاور الستة  ملقياس التوافق النفيس االجتامعي

يل عن عالقة كل فقرة مع جميع الفقرات يف داخـل املحـاور وهذا ومن أجل التوضيح بالتفص"

".  
  

  ):9(مـلحــق 

  
  

  .يحتوي عىل جميع الرسائل املختلفة التي حصل عليها الباحث لتسهيل مهمة البحث 
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   اإلنجليزيةو  العربية املصادر
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  : املراجـع العـربيـة 
  

  .القـرآن الـكريم  .1

 ،املجــلد الخـامس عشــر ،عـامل الفكـر .االغـرتاب  ،)م1984(الكافكاوي  ،محمود ،إبراهيم .2

  .العـدد الثاين

  .بريوت ،الجزء الثاين ،دار صادر ،الفتوحات املكية ،)ت ،ب(ابن عريب  .3

مركـز  ،مقدمـة يف اإلحصـاء ،)م1990(عـدنان محّمـد  ،وعـوض ،محّمـد صـبحي ،أبو صالح .4

   .األردن ،الكتب األردين

 ،االغــرتاب لــدى الطــالب الفلســطينيني الجــامعيني، )م1987(أحمــد خرضــ  ،أبــو طواحينــه .5

  .القاهرة ،جامعـة عـني شمس ،كلية البـنات ،رسالـة ماجستري غري منشورة

 ،عـاّمن ،دار الفكـر ،1ط  ،مبـادئ اإلرشـاد النفيسـ ،)م1997(سـهام درويـش  ،أبو عطيـة .6

  .األردن

الفـروق الفرديـة وتطبيقاتهـا  ،)م1989(نـادية محمـود   ،رجـاء محمد ؛ رشيف ،أبـو عالم .7

  .دولة الكويـت ،دار الـقلم .الرتبوية

عدد رقم  ،)1(مجلد رقم  ،مجلة عامل الفكر .متهيد فـي االغرتاب ،)م1979(أبو زيد  ،أحمـد .8

  .دولة الـكويـت ،وزارة اإلعالم ،)يونـيو ،مايو ،إبريل( ،)1(

دراسة مقارنـة لـبعض أبعـاد الشـعور بـاالغرتاب لـدى  ،)م1989(أحمد متويل عمر  ،أحمد .9

كلية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،وغري املتعاطني من طالب الجامعة ،متعاطي الكحوليات

  .القاهرة ،جامعة طنطا ،الرتبية

 ،كليــة اآلداب .ظــاهرة االغــرتاب لــدى طــالب الجامعــة ،)م 1980( خــريي حافـــظ ،أحمــد .10

  .الـقاهرة  ،جامعة  عيـن شمس

رسالة دكتـوراه . سيكولوجية االغرتاب لدى طالب الجامعة ،)م 1981(خريي حافظ  ،أحمد .11

  .القاهرة ،جامعة عني شمس ،كلية اآلداب ،غري منشورة
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اإلحصــاء للباحــث يف الرتبيــة  ،)م1988(وخليــل يوســف الخلــييل  ،ســليامن عــودة ،أحمــد .12

  .عاّمن  ،دار الفكر ،والعلوم اإلنسانية

  .القاهرة ،دار اإلصالح ،قياس التوافق املهني ،)م 1984(محمد عاطف  ،األبحر .13

  .القاهرة ،يونيو ،)31(العدد  ،مجلة سطور ،)م1999(محّمد  ،بسطاوييس .14

متغريات الصحة النفسية  االغرتاب وعالقته ببعض ،)م 1992(أحمد عيل محمد  ،الجرموزي .15

معهـد  ،رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة .لدى الطالب اليمنيني يف جمهوريـة مرصـ العربيـة

  .القاهرة ،جامعة القاهرة ،الدراسات والبحوث الرتبوية

 ).أيـوب رمضان :تحقـيق(، الغرباء من املؤمنني) م 1992(أيب بكر محمد الحسـني  ،األجري .16

  .سوريا ،دمشق ،الطبعة األوىل ،دار البشائر

مديريـة  ،جامعـة املوصـل ،اإلرشاد الرتبوي والنفيس ،)م1989(عاصم محمود ندا  ،الحياين .17

  .دار الكتب

مكتبـة األنجلـو  ،التشـخيص –علـم الـنفس االكليـنيك  ،)م 1969(محمود سامي  ،الزيادي .18

  .القاهرة ،املرصية

شـعبة  ،شـباب الجامعـة التغـري االجتامعـي واغــرتاب ،)م 1985(وآخرون  ،عادل ،األشـول .19

  .القاهرة ،شعبة الدراسات والبحوث .أكادمييـة البحث العلمي

 ،مطـابع التعلـيم العـايل ،الطبعة األوىل ،الصحة النفسية ،)م 1990(جامل حسني  ،األلويس .20

  .بغداد

االغـرتاب وعـالقــته مبفهـوم الـذات عنـد طلبـة وطالبـات  ،)م 1989(آمال محمـد بــشري  .21

 ،رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة .بجمهورية مرص العربية  ،كليات الرتبيةالدراسات العليا ب

  .القاهرة ،جامعة عني شمس ،كلية الرتبية

دار أحيـاء  ،مؤسسـة التـاريخ الــعريب .لسان العرب ،)م 1993(األمام العالمة أبن منظـور  .22

  .لبنان ،الطبعة الثانية ،املجلد الثالث ،الرتاث العريب
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رسـالة  .العالقة بني االغرتاب والتواؤمية عند الشباب ،)م 1989(عال محّمد  عـبد ال ،تحية .23

  .القاهرة ،مرص ،جامعة الزقازيق ،كلية الرتبـية ،ماجستري غري منشورة

مجلـة ثراتيـة فصـلية  ،املـورد ،الغربة واالغـرتاب يف الـرتاث )م 1997(محمد رايض  ،جعفر .24

ــد الخــامس والعرشــين  ،محكمــة  ،رها وزارة الثقافــة واإلعــالمتصــد ،العــدد األول –املجل

   .العراق

التكيـف الشخيصـ واالجتامعـي وعالقتـه بالتحصـيل   ،)م1984(إبـراهيم فـالح  ،جميعـان .25

ملخص رسالة املاجسـتري يف  .االكادميي والجنيس عند طلبة كلية املجتمع الحكومي يف أربد

  .األردن ،82املجلد الثالث رقم  ،وجامعة الريموك ،الرتبية يف الجامعة األردنية

 ،رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة .اغرتاب طالب الجامعة األردنية ،)م 1990(فايـز  ،حديدي .26

  .القاهرة ،جامعة عني شمس ،كلية الرتبية

مكتبـة   ،الطبعة الــثانية ،2ج  ،1ج  .مـوسوعة الطب النفيس ،)1979(عبد املنعم  ،حفني .27

  .القاهرة ،مدبويل

 ،الطبعـة األوىل .ة علـم الـنفس والتحليـل النفيسـموسـوع ،)م 1987(عبد املنعم  ،حفني .28

 .القاهرة ،مكتبة مدبويل

 .دولة الكويت )196العدد (فرباير  ،مجلة الكويت ،)م2000(عبد الرحمن الحالق  .29

التوافـق النفيسـ لـذوي ُقـدرات اإلدراك فـوق   ،)م 1996(عبـد الحـافظ سـيف  ،الخامري .30

  .العراق ،كلية اآلداب ،دادجامعة بغ ،)رسالة ماجستري غري منشورة( ،الحيس

ـي الحـديث   ،أصـول علـم الـنفس  :)م 1980(أحمــد عـزت  ،راجح .31 املكتـب الفنـي املرص

  .اإلسكندريـة ،للطـباعة والنرش

طبعـة " دار الجيـل  ،مختـار الصـحاح  ،)م 1997(محمد بن أيب أبكر عبـد القـادر  ،الرازي .32

  .لـبنان ،بريوت ،"حديثة ومنقحة 
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 ،يونيــو ،)31(العــدد  ،ثقافيــة عربيــة شــهرية ،مجلــة ســطور ،)م1999(جــارودي  ،روجيــه .33

   .القاهرة

ترجمـة محّمـد ( ،أساسيات القياس والتقويم يف تـدريس العلـوم ،)م1985(دوران  ،رودين  .34

   .األردن ،أربد –دار األمل  ،)فتحي حسن ملكاوي ،خليل يوسف الخلييل ،سعيد صباريني

املؤســسة العربيـة  ).كامل يوسف حسـني :مةترج( ،االغـرتاب )م 1980(شاخت  ،ريتشارد .35

  .لبنان ،بريوت ،للدراسات والنرش

دار الحكمـة اليامنيـة ،أُسـس علـم الـنفس اإلجتامعـي  ،)م 1994(أحمـد محّمـد  ،الزعبي .36

  .الجمهورية اليمنية ،صنعاء ،الطبعة األوىل ،للطباعة والنرش

 ،آلفــاق للطباعــة والنرشــدار ا ،ســيكولوجية املراهقــة  ،)م 1996(أحمــد محّمــد  ،الزعبــي .37

  .الجمهورية اليمنية ،صنعاء ،الطبعة األوىل

مجلـة  ،مجلـة املـورد .63 :1 .التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق ،)م1997(مبارك  ،زيك .38

تصـدرها وزارة الثقافـة  ،العـدد األول –املجلد الخامس والعرشـين  ،تراثية فصلية محكمة

  .العراق ،واإلعالم

 ،الطبعـة الثــالثة .والعالج النفيس ،الصحة النفسية  ،)م 1997(السالم  حامد عبد ،زهـران .39

  .القاهـرة ،عامل الكتـب

رسالة دكتوراه  غـري  .االغرتاب يف محيط الشاب الجامعي ،)م 1988( ،محّمد النجار ،زينب .40

  .القاهـرة ،جامعة األزهر ،كلية الدراسات اإلنسانية ،منشورة

  .بريوت ،دار األندلس ،الطبعة الرابعة .م النفسمذاهب عل ،)م1982(زيعور، عيل  .41

التوافـق لـدى أفـراد القـوات املسـلحة اليمنيـة  ،)م 1999(أنـور عبـده عبـدهللا  ،الذبحاين .42

كليـة  ،جامعـة صـنعاء ،)رسالة ماجسـتري غـري منشـورة( ،وعالقته ببعض سامت الشخصية

  .الجمهورية اليمنية ،اآلداب
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   .بريوت ،دار النهضة ،رتبوي للطفل واملراهقالنمو ال ،)م 1979(كامل  ،الدسوقي .43

 ،ومحمـود  عمـر ،سيـد الطواب :ترجمة( ،مدخل علم النفس ،)م 1988(لندال  ،دافيدوف .44

  .القاهرة ،الدار الدولية للتوزيع والنرش ،الطبعة الثالثة ).ونجيب حزام

ــالتوافق النفيســ ،)م 1989(يرســيه محمــد ســليامن  ،ســامل .45  دراســة للعوامــل املرتبطــة ب

رسـالة  ،كليـة الرتبيـة ،جامعة عـني شـمس ،واالجتامعي للجانحني داخل مؤسسة األحداث

  .القاهرة ،ماجستري غـري منشورة

 ،جامعـة عـني شـمس ،مجلة كلية الرتبية ،مقياس القلق السوي ،)م 1986(القطان  ،سامية .46

  .القاهرة

 .يـات القرآنيـةالسـواء يف النظريـات النفسـية واآل  ،)م1996(عبـد الـرحمن سـيد  ،سليامن .47

  .القاهرة ،مكتبة زهراء الرشق

  .األردن ،عاّمن ،دار  الفكر .القياس والتقويم يف الرتبية ،)م 1989(عزيز  ،سامرة .48

حـديث شــريف مرفـوع للنبـي :صفة يوم القيامة والرقائق والورع ،)بدون(سنن الرتمذي  .49

 )CD(تر مـأخوذ مـن قـرص ليـزري يف الكمبيـو  ،)2384(حـديث رقـم  .)ص(سيدنا محمد 

  .م2000لعام  ،1.2إصدار رقم   –فاريشن 

الكتـاب السـنوي للجمعيـة املرصـية  ،االغرتاب يف حيـاة اإلنسـان  ،)م 1976(املغريب  ،سيد .50

  .القاهرة ،الهيئة املرصية الـعامة للكتاب .للدراسات النفسية

 ،األوىل الطــبعة ،نظرية االغـرتاب من منظور علـم االجـتامع ،)م 1984(عيل شـتا  ،السـيد .51

  .السعودية ،الرياض ،عامل الكتب

دراسـة تحليلية ملشكالت طلبـة جامعـة صـنعاء   ،)م 1992(غيالن عبد القادر  ،الشـرجبي .52

 .وفقاً للنظريات النفسية والرتبوية املعارصة ومنظور اإلرشاد يف الرتاث العـريب واإلسـالمي

  .العراق ،بغداد ،بيةكلية الرت  ،الجامعة املستنرصية ،رسالة دكتوراه غري منشورة
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  .القاهـرة ،دار الكتـب ،النفـس والناس  ،)م 1985(محّمد  ،شـعالن .53

كليــة الفنــون  ،وزارة التعلــيم العــايل ،اإلبــداع يف الفــن  ،)م 1988(قاســم حســني  ،صــالح .54

  .العراق ،الجميلة مطبعة جامعة املوصل

 ،بغـداد ،ة بغـدادجامعـ ،الشخصـية بـني التنظـري والقيـاس ،)م 1990(قاسم حسني  ،صالح .55

  .العراق

 ،مكتبـة الجيـل الجديـد .الشخصية بـني التنظـري والقيـاس  ،)م 1997(قاسم حسني  ،صالح .56

  .صنعاء ،طبعة جديدة ومنقحة

االضــطرابات النفســية والعقليــة   ،)م 1998(عــيل ســعيد  ،الطــارق ،قاســم حســني ،صــالح .57

الطبعـة األوىل،  ،لجديـدمكتبـة الجيـل ا .مـن منظوراتهـا النفسـية واإلسـالمية ،والسلوكية

  .  صنعاء

  .القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية ،مفهوم جديد للتوافق ،)م 1974(صالح مخيمر  .58

مكتبـة األنجلـو  ،الطبعـة الثالثـة ،املـدخل إىل الصـحة النفسـية ،)م 1979(صالح مخيمـر  .59

  .القاهرة ،املرصية

دار النهضـة   ،عة األولــىالطـبــ ،يف طبيعـة اإلنسـان ،)م 1973(عبـد الغفـار  ،عبد السالم .60

  .القاهـرة ،العربيـة

دار  ،الطـبــعة األولــى ،مقدمـة يف الصـحة النفسـية ،)م 1979(عبـد الغفـار  ،عبد السالم .61

  .القاهـرة ،النهضة  العربيـة

 ،دار البشـائر اإلسـالمية ،الطبعـة الثانيـة ،سـنن النٍّسـايئ ،)م1986(أبـو غـدة  ،عبد الفتاح .62

  .بريوت

رسـالة  ،مظاهرة االغرتاب بني طـالب الجامعـة يف مرصـ ،)1981(أحمد  سيد ،عبد السميع .63

  .القاهرة ،مرص ،جامعة عـني شمس ،كلية الرتبية ،دكتوراه غري منشورة
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 ،2عــدد  ،فصـول .م ،تشاؤم يف رؤيـة آبـي العالء املعـري   ،)م 1984(عبد القادر زيدان   .64

  ).4(مجلد 

ب الجامعـة املتفـوقني وغـري املتفـوقني الفـروق بـني طـال  ،)م1990(مدحت  ،عبد اللطيف .65

 ،مجلة علم النفس .دراسياً يف العصابية واملشكالت العاطفية والتوافق النفيس واالجتامعي

  .القاهرة ،تصدر عن الهيئة املرصية العامة للكتب ،4عدد 

" التوافـق وعالقتـه باالضـطرابات السيكوسـوماتيه   ،)م 1996(أروى أحمد محمد  ،العزي .66

 ،)رسالة ماجستري غري منشورة( ،لدى طالبات السكن الجامعي يف صنعاء" سمية النفس ج

  .الجمهورية اليمنية ،جامعة صنعاء ،كلية اآلداب

الطبعـة  .املـدخل إىل علـم الـنفس ،)م 1997(محـي الـدين  ،عبد الرحمن ؛ وتـوق ،عدس .67

  .األردن ،دار الفكر للنرش والتـوزيع ،الخامسة

الطبعـة  .الصـحة النفسـية يف ضـوء علـم الـنفس واإلسـالم ،)م1970(محمد مريس  ،عودة .68

  .دولة الكويت ،دار القلم ،األوىل

دراسة مدى اإلحسـاس بـاالغرتاب لـدى طـالب وطالبـات  ،)م 1983(محّمد إبراهيم  ،عيد .69

 .الفنون التشكيلية من ذوي املستويات العليـا مـن حيـث القـدرة عـىل اإلنتـاج اإلبتكـاري

  .القاهرة ،عني شمس ،رتبيةكلية ال –رسالة ماجستري 

ــراهيم  ،عيــد .70 ــد إب ــبعض متغــريات  ،)م 1987(محّم ــه ب دراســة تحليليــة لالغــرتاب وعالقت

  .القاهرة ،عني شمس ،كلية الرتبية –رسالة دكتوراه  .الشخصية لدى  الشباب

ســيكولوجية الحيــاة  ،)م 1984(جــالل رشف  ،عبــد الــرحمن محمــد  ؛ محمــد ،العيســوي .71

  .القاهرة ،منشأة املعارف ،الطبعة الثانية ،واإلسالم الروحية يف املسيحية

  .القاهرة ،الدار الجامعية. علم النفس واإلنسان ،)م 1993(عبد الرحمن محمد  ،العيسوي .72

 ،الصـحة النفسـية يف ضـوء علـم الـنفس واإلسـالم )م1984(مـريس  ،كـامل محمـد ،عودة .73

  .دولة الكويت ،دار العلم ،الطبعة األوىل
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 ،كليـة الرتبيـة ،جامعـة صـنعاء .منو الطفل ومشـكالته ،)م 1998(عبده عزة محمد  ،غانم .74

  .الجمهورية اليمنية  ،صنعاء

مجلـد رقـم   ،مجلة عامل الفكر ،ندوة حول مشكلة االغـرتاب ،)م 1979(خليف  ،الـلـهفتح  .75

  .دولـة الكويت ،)10(

). عبـد املـنعم مجاهـد ،مجاهـد :ترجمـة( ،الخـوف مـن الحريـة ،)م1972(ايريـك  ،فروم .76

  .بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل

مكتبـة األنجلـو  ،)عبد املنعم مجاهد ،مجاهد :ترجمة( ،فن الحب ،)م1980(ايريك  ،فروم .77

  .القاهرة ،املرصية

ترجمـة هنـاء ( ،التحليل اإلحصايئ يف الرتبية وعلم الـنفس ،)م1991(جورج آي  ،فريكسون  .78

  .بغداد ،ةدار الحكم ،محسن العكييل

الطبعـة  .اإلرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي ،)م 1981(يوسف مصطفى ؛ وآخرون  ،القايض .79

  .الرياض ،دار املريخ ،األوىل

الضــغوط التــي تعــرض لهــا األطفــال الكويتيــون خــالل  ،)م 1993(عبــد الفتــاح  ،القــريش .80

املجلـد الثـاين  ،عـامل الفكـر ،العدوان العراقي وعالقتها مبدى توافقهم النفيس واالجتامعـي

  .الكويت ،وزارة اإلعالم ،سبتمرب –أغسطس  –يوليو  ،العدد األول ،والعرشون

  .القاهرة ،الطبعة السابعة ،أُسس الصحة النفسية )م 1969(عبد العزيز  ،القويص .81

قياس التكيف الشخيصـ واالجتامعـي لـدى  ،)م 1988(عبد الكريم عبيد جمعة  ،الكبييس .82

  ،كليــة اآلداب ،الجامعــة املستنرصــية ،تهم باملعاملــة الوالديــةوعالقــ ،األحــداث الجــانحني

  .بغداد ،)رسالة ماجستري غري منشورة(

  ،مطبعـة عــنرت ،22 ،21آيـة  ،اإلصـحاح الثـاين .ســفر التكـوين ،)م1963(الكتاب املقدس  .83

  .القاهرة
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دولة  ،رشهجرة للطباعة والن ،الطبعة الثالثة .الصحة النفسية ،)م1990(عالء الدين  ،كفايف .84

 .الكويت

مقارنــة ألبعــاد التوافــق النفيســ االجتامعــي بــني الطلبــة  ،)1991(مجــدة  ،محمــد أحمــد .85

 ،دراسة نفسـية .والطالبات املتفوقني والطلبة والطالبات املتخلفني دراسياً وعالقته باالنتامء

  .القاهرة ،139 - 125ص  ،رابطة األخصائيني النفسيني املرصية

مركز الكتب  ،مقدمة يف اإلحصاء ،)م1990(مجّمد عوض  ،عدنان ،صبحي أبو صالح ،محّمد .86

 .عاّمن ،اإلردين

  .القاهرة  ،دار الفكر .املعجم الـوسيط )ت .بدون(مجمع اللغـة العربية   .87

مؤسسة ثقافية للتأليف والطباعـة  –دار الدعوة  ،املجلد الثاين ،)م 1989(املعجم الوسيط  .88

  .تركيا ،والنرش والتوزيع

 ،دار املعرفـة ،الطبعـة األوىل ،التـاريخ الصـغري للبخـاري )ت ،ب( ،،راهيم زايـدإب ،محمود .89

  .بريوت

  .القاهرة  ،العدد الخامس ،مجلة الفكر املعارص .االغرتاب أنواع ،)م 1965(رجب  ،محمود .90

  .االسكندرية ،منشأة دار املعارف ،الجزء األول .االغرتاب ،)م1978(رجب  ،محمود .91

  .القاهرة ،دار املعارف ،الطبعة الثانية  ،رية  مصطلحس ،)م 1986(رجب  ،محمود .92

الطبعـة  .اإلرشاد النفيس والتوجيه الرتبـوي واملهنـي ،)م 1987(سيد عبد الحميد  ،مرسـي .93

  .القاهـرة ،مكتبة وهبة ،الثانية
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Objectives: - 
 

The research aims at identifying the degree of psychological separation and 

adjustment for Yemeni and Arab students (male and Female) in different 

specializations (scientific and literary) and knowing the nature of relationship between 

separation and adjustment for Yemeni and Arab students. 
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The sample consisted of (351) male and female students haphazardly selected 

from governmental and civil Yemeni Universities. The sample  consisted of (281) 

Yemeni students and (70) Arab students. (221) literary, (130) scientific,         (192) 

male, (159) female. 

- The researcher used two scales, the first scale, for psychological separation, 

consisted of (80) items divided into six axes. The second scale, for social adjustment, 

consisted of (82) items also divided into six axes. 

- The correctness  of  two scales was verified  by a  number of specialists in 

psychology and scales. Their constancy was verified by using Alfa cronbakh 

coefficients.  

- The total constancy coefficient for separation scale was  (0.94) , whereas  it  

was (0.93) for  adjustment scale. 

Results:- 

1. There is a negative significant relationship between the psychological 

separation and adjustment for the Yemeni and Arab students. 

2. There are significant differences between the degree averages of the 

most - separated and least – separated Yemeni students in psychological 

adjustment at the significance level ( =o.o5) in favour of the least – Separated 

Students. 
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3. There are no significant differences between Yemeni and Arab 

students  on the total adjustment scale  in its six axes. 

4. There are no significant differences between degree averages of 

Yemeni and Arab students at the significance level ( =o.o5) on the total 

Separation scale the axes of meaningless feeling, the axes of scale isolation 

feeling, the axes of normlessness - the axes of intillectual  isolation and the axes 

of Self – Separation on Separation scale. 

5. There are  significant differences between the degree averages of 

Yemeni and Arab students at the significance level ( =o.o5) on the axes of  

inability feeling in favor of Yemeni students. 

6. There are no significant differences between the degree averages of 

male and female students at the significance level ( =o.o5) on the total 

Separation scale and on the six Separation axes (inability feeling , meaningless 

feeling social isolation feeling normlessness feeling , intellectual isolation feeling 

, and self – Separation feeling. 

7. There are no significant differences between the degree averages of 

Arab students in psychological adjustment due to the sex variable (male , 

female).  
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8. There are no significant differences between the degree averages of 

students in scientific and  literary specializations at the significant level ( 

=o.o5) on the total adjustment scale and on the six adjustment axes (family 

adjustment, educational adjustment, adjustment with others, emotional 

adjustment, physical and healthy adjustment and value adjustment). 

9. The results show that the degree  of students of scientific and literary 

specializations on the total separation scale and their degree on other separation 

axes are  medium. 

10. There are no significant differences between the degree averages for 

the students of scientific specifications and the degree averages for those of 

literary specifications on the total separation scale.   

11. There are significant differences between the degree averages for the 

students of scientific and literary specializations at the significance level (0.05) 

in favour of students of literary department on the axis of self- separation in the 

separation scale. 

12. There are significant differences between the least – separated and 

most – separated Yemeni and Arab students in favour of the least - separated 

students. 
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13. There are no significant differences between the Yemeni and Arab 

students in psychological adjustment due to the sex variable. 

14. There are significant differences between the degree averages for the 

students of scientific and literary specifications at the significance level (0. 05) 

in favour of the students of literary department on the axis of self- separation in 

the separation scale. 

15. There are no significant differences between the degree averages for 

the students of scientific and literary specifications on five axes of separation: 

inability feelling, meaningless feeling, social isolation feeling, normlessness 

feeling, intillectual isolation feeling and self – separation feeling. 

16. There are no significant differences among the Arab students in the 

psychological adjustment due to the specialization (scientific, literary)  

17. There are no significant differences among the Yemeni students in 

the psychological adjustment due to the specialization (scientific, literary). 

The research has a number of proposals and recommendations deduced from 

the results. There is References list at the end of the research.  
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